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 متاتانإسب
 مهل دهف « لئابقو ابوعش سانلا لعج_ هتردق تلج مكحلا رطافلا نإ

 قلاةداعسلاوهن غبي ىذلا لكلا لين ىلع محرز انو مهفرامت ىلإ ليبسلا كلذ

 «مييلعو هيلعهمالسو هللا تاواص هلسر متاخ هلالج لج لسرأ دقو . اهلودعتم
 « مهداعمو مهشاعم ىف مدعسيام ىلإ مه ًايعادو ءًاربذنو ًاريشب ةفاك سانلا ىلإ

 مهفئاوطنيب لضافتال ؛ ةيساوس من أ م ًارك اذو « مهنيي ءاخالا ةيولأ امفارو

 ءاخالاو. دجملاليبسف مبسب بعش لك برضف . ةديجلا تااغلاىلإقباستلاب الا

 6 كرتشملاجاولاب مايقلل اليهسن « مالسالا ب وعش نيب فرامتلا مهم ىالسالا

 - فيرعن ريغ نم فرامت الو . ةيناسنالا ةايإلا ىف ىبعالا لثملل ًاقيقحنو

 لك خيرا نع ةصاخ بتك نيودت « ضءبب اهضعب بوعشلا فرعي ام ريخو
 . ةلماكةلماش ةسارددعب « مهراوطأو ممابن نم داظن الا ىلع فخ ام لنج بعش

 نييدلا ىف هناوخإ نم ىرخالا بوعشلا لاوحأ ىلع بعش لك علطي كلذب ذِإ

 ةقيرطلاب ىرشبلاق رلا رمغمى قبسلا بصقزأ رحإ ىلع نونواعتيف «ةيناسن الاو

 . هب وعش نأشو مالسالا نأش نولعيو « نوكلا ىف هللا ةئس اهلع ترج ىتلأ
 ماهو الا هترمغ دقف « ىرخأالا بوعشلارخأت فهبعش قر ىأر نم امأو

 مالسالل ناو .هب وعشب مالسالاوه اهرسأب ةنيدملاو « هدارفأب تيبلا نأ لبجو

 . هبوعش ضبنت نأ نود نم ضوني نأ
 ه8 ©

 بوعشلا خيراوت ىف نيودنلا ةيحان نم ريبك صقن ةيبرعلا ةيتكملا فو



 تاج

 هناشءالعإ ىف ىلإ !تامدخلا نم هلام عمل ىد ركلابعشلا امسالو « ةيمالسالا

 هفورقلا لاوط مولعلا ىتش يف ف. لأتلاو ةدايقلاو ةسايسلا تاحاس ىف مالسالا

 صقنلاو. هموق ىنن صخم ةيخيران رخامهوةيموق رأ ”امنم هلام الخ «ةيمالسالا

 ء ةريخالا ةدملا ىلإ ىمالا بجوت ةروصب ًاسوملم ناك كلذ نيودت ةيحان نم
 1غ ا9و+٠ ر ا9؟9) ةنس قلاع ىلع تذخأ مون سقنلا اذه ترعش تنك دقو

 خيران ىف ةيسرافلاب باتك و هو  «همانفرش » باتكل ةيملع ةمدقم عضو
 ءار ًالاثدحأ اهنيضأ_ىلسولا ةيمالسالاذو رقلا ىف مهتادامإو دارك الا لود
 .ىلادتهأمل امي> صالاىنلاه ذإ .ةيموقلا مدودحو دركسلا لصأ ىف ثوحبلاو
 ىف ال « ناتسدركو دركلا نع ثحدال ًاصيصخ هفل ٌوم هدرفأ 6 لقتسم باتك

 ,يف بيقنتلاو ثحبلا نه مغلا ىلع . ةميدقلاف الو ةئيدحلا ةيبرملا ةبتكملا

 . رداصملاب ةف رمملاو ملعلا لهأ لاؤؤسو ؛« برغلاو قرمثلا ىف ةماعاا بتكسلا رود

 < ةييرملا ةيتكلا ىلع رعنةع سيل صقنلا اذه نأ اضاأ ىل نيبت دقو
 ىف ىمالسالا نيودتلا تاغل نم : ةيكرتلاو ةيسرافلا نيتذللا ىلإ اهادمق لب
 نم -- ةيبرعلا ةغللا لثم - نيتيلاخ اهدحتف , ىتدالاو طسوالا نيقرشلا

 راود الا فلتغ ىف ناتسد رو دركسلا رع ثحبي هاش لقتسم بانك

 .تامواءملا نم ًاضرعدروام ضع. ؛كاهنيح ءافتك 0 رطخضا ادبلق .روصعلاو
 ةيخيراتلا ايفا راو ماعلا خيرانلا و مجارتلابتك نه تالوطملا ايانث ىف ةرثمبملا

 . ريسأاو تالحرلا ب كنك نم اهريغو

 ه«ةماعلا ةيمالسالاو ةيب رملا رداصءلل ةقيمعلا ىتسارد ىنئمنقأ دقو اذه
 ةيفارذجلاو ةيخيراتلا تامولملا نم مثدالب و دركلا صخيام ىلع امنم ىعالطاو
 هلا «ناتسد ركو دركلاب ةصاختافل وم ىلعوتحم مذاو « ةميقلار داصملا كلت نأب
 . مدالب ودركلا نع ةقئاشلا تامولعملا نم ليلق ريغ ًائيش نمضتت اهنأ

 عجأ نأ تيار « نيماسملا ىناو>إوحم ىلع بجاوب ًامايقو « كلذ ىلعو
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 «ةديدملا امومشو ةيدركلا ةمالاب قاعتي ام لك « لقتسم باتك ىتفد نيب

 فيضأ مث . ةيموقلاو ةيفارذجلاو ةيخيراثلاتامواعملا نم « ةفلتخملا اهراطقأو

 حيحصتو حاضياو حرث نم ةجاحلا هيلا سمتو فورظلا هب حمست ام اهبلا
 « ةيلقصلا ةبتكملا  ةلكاش ىلع « « ةيدركلا ةبتكملا » هيمسأف - قيقحمو

 .ىتلا بتكلل ىتراعتساب ةدعلا كالذل تددعأدتلو . « ةيسلدنالا ةيتكملا و

 . نينملا تارشع ذنم ا!روُأ ىف « ةيبرعلا ةيفارغجلا ةبتكملا » مماب تعبط
 . ناصقنالوةدايز ريغ نم « عوضوملاب قلعتي ام عيج ءاهنم لقنأ تذخأو

 باتكب اذإو « خاسنتسالاو لقتلاو بيقننلاو ثحبلا ىلع فك اعانأ اميبو

 دركلا نع ( ةيقرشلا ةيبونلا ةجوللا ) ةيدركلا ةذالاب ًاثيدح عضو ميق
 ناكف . (19*)ةن. قارعلاب لضافألا ءاتدص الا دحأ هب ىنفحتب « ناتسدركو

 سرد ةعلاطم « تارم هتملاطمنم غارفلاىدلو . هيلع ديزمال املفع ىرورسم

 ةدوصقملا ىتبانوةدوشنملا تلاض هفتدجوذإ. ًاريبك أباحعإ هب تيدعأ 5 موفثو

 دركلا خيران نم « ةغلايلا ةيانعلاب ةنيق ىحاوت ىلع لمتشم هنأ نع الضف
 ةسبتةمابلكو ٠ انرق نيثالثب داليملا لِيق امف لب « مالسالا لبق امف ناتسدركو

 . نيح دعب ولو اًئيش اهنم ىتتسا نأ ىله ا ىنستيال ةيبرغ رداصم نم

 أقبام ةرمتخلا ةركفلاك لت جارخإ نعلودعلا ىلع ؛« كشالو « اذه ىنلمخ

 باتكلا اذه ةغل ةمارد ىلإ ياوق لكب تفرصناف. دوجولا زي> ىلإ ؛ ىنهذ ىف

 . ( ىبونجلا ناتسسدرك )ىلاحلا قارعلا ىلامشث ةدئاسلا ةغللا ىهو . ثيدحلا

 هفل م هب هاممو همدق ام وه ؛ ءارقلل ذفلا باتكلا اذه هب مدقي ام ريخو

 هنأ وهو .لاضفملا

 « نالا ىتحروصملا مدقأ نم ناتسدركو دركلا خيران ةصالخ»

 هرداصك ىنغ هدينامأ ىف حم « هباب ىف ديرف .ميق باتك قملا قوهو

 تمزتعا دقلو .ققحلاملاعلاو ىمايسلا لجرلاو ىعامتجالا بتاكلا هنع ىنغتسي ال



 -ح د

 طاموالا هيلع علطنلو هعفن معيل ؛ ىلاعت هللاب انيعتسم ةيبرعلا ةغللا ىلإ هتمججوت

 لقني - ملعأ ام ىلع - يلع بانك لوأ هنال . برغلاو قرشلا ىف ةيملعلا

 نم ةمجرتلا تةبس ذإ . نيبملا ىلرعلا ناسللا ىلإ ةئيدحلا ةيدركلا ةغللا نم

 ى « ةيسرافلاىلإ اهنمو ةيبرعلاىلإ ( ةميدقلا ةيدركلا ) ةيخيراتلا ةيواهيلا ةغللا

 . خيراتااب رصبلاو ملعلا ىوذ ىلع ىنخيال م . مالسالا ردص

 ىدازو .ةديدع تابج نمريدقتو عيجشت بنك كلذ لالخ ىنتءاج دقو

 ثيح « لضانالا ناو>الا نم مثزعأ نم ضع ريطحلا لمعلا اذه ىلع اميجشت

 تالصاوملا ريزو ) ريزولا ىلاعم « فاما ةمالعلا ىدل ليبسلا ىل اودهم
 هرورسنع برعأو ةمجرتلاب نذالاهيلاممىنحنف ( كاذني> قارعلاب داصتقالاو
 حمذإ ( ١1585 1هجم ) ةجرتلا مايأ لاوط هقطمب ىلرمغ مث . كلذب هتطبغو

 ضعل ضماوغ ءالجتسال ائيح «هلسارأت ذخأف . ةسارم هيلامع لاصتالاب ىل

 ةباتكو صوصنلاةنراقهولوقنلا ةمجارم ىف هير عالطتسال ًائيحو ؛طقنلا

 . تاقيلعتلاو ىثاوحلا ضعب

 ابملا ةراشالا تقبس ىتلا ىصوصنو ىلوقن ناب «فرتعأ نأ ىلع بجي انهو

 ىتتفعسأاذإ ةديدجلا تمم ىف ىتدعاس دقءابب تارك ذم تنود دق تنك ىتلاو
 ةيبرعلا رداصملا ىف اهعسر بس> « ةيفارغجلاو ةيخيراتلا مالعألا طيض ىف
 ةديدعلا لوقنلا نم لصالا ةرايعة# ىلإ ىنتدشرأ م « نينعدقلا ةيمالسالاو

 . باتكلا بناوج المت ىتلا ةفلتخلا تاياورااو

 نم ريثالا نبا خبرانو ىريسطلا خم راثنم الكت أرق مدقتام ىلع ةوالعو

 «لقنلا ةحص نم ققحتلاو ايعوقو ىتسو ثداوحلا طبضل ءاهرخال امهطوأ

 ةنسو ءزملاو ةفيحصلا مقر نايبت نم فاؤملا تاف نوكي دق ام كاردتساو

 . ًانايحأ رابخالاو ثداوما نم هزجو فل ملاذ وكيدقام ليصفت نمو ؛ةئداحلا

 فلؤملاةقيرط نيب تعمل مالعالا طبضيف اطسو ايرط تكلس دقو اذه



 م ان

 نيبو « مالعالا كلت دالب لهأ اس'قطني (م مالعالا مسد يهو : لاضفملا

 ودص ىف اهوكلس نيدآلا نيماسملا نيبقارئملاو نيخدوملا نم ءامدقلا ةقيرط
 اك ةيمجعالا مالعالا ممرب ممالا بيرعت ةقيرط ىهو : ىاالسالا نيودتلا
 (ونش -ونشوأ )ةدلب الثف . مجعلا نم اهلهأ اهب قطني ايال برعلا اهب قطني
 يمروأ-هيمدوأ )و 0 ةعدقلا هب رعلارداصملا اهن رع ةيمجالا:

 .(نوتسمم)اذكهتدرو(نوتسيب 0. (ةيمدأ) ) اذكه تبرع ( ي هروو
 يف ةيب رملا فورملا عون نم م ةشعا فورخ لامتسا ىلإ نادال اذهو

 رصمةماع اهب قطنت اك ميجلل ( 5 ) لثم ةيمجالا مالعالاطبضل « ىبرع باتك

 . ةيسنرفلا ( وأ ) فرحل ( 2 )و ةيزيلبمالا ( نإ - 019 ) فر (ج) و
 تذمتو . ةيسنرفلا ( [] ) فر( ب )و .ةيسنرفلا( 37 )فرط (ف )و
 . ةعبطملا ف فورظلا اهب ثحمسام رد. ةدعاتلا هذه

 هناكم ديدحتو ىلاحلا ممالا نييمت ىف لاضفملا فلؤملا رثأ تيفتقا دقو

 اهرلا_اسدأ ) ؟. ةيفارئجلا مالعالل ةبسنااب“ ةيخيراتلا دورعلا فلت#م ىف

 ( نازره  نازرغ-ةينيمرأ نزدأ ) و ( طابرازق  ءالواملا )و (ةدوأ
 بلص ىف كلذ ناكأ ءاوس . اذكهو فرعا مورلاذزرأ  الةيلات )و
 . تاقيلعنلاو ىثاوملا ىف مأ باتكلا

 ىرجملا ني راتلا نيب عملا « نآلا ململا خروملا بجاو نم ناك املو

 دهجلا تلذب دقف « ةيملعلا بتكلا فيلأتو حيراوتلا نيودت ىف ىداليملاو

 نيموق نيبامهتمجج مث ء سكعلابو ةيرجلا ىلإ ةيدالبملا خيراوتلا لك ليوحنل
 . ابلاغ ىداليملا ىلع ىردهل ا امدقتم

 ءاتدصالا نم ىنورز 7 نيذلا عيمج ىلإ ركشلا غلبأ ميدقت الإ ىنمسيالو
 ميلموقيفوتلاىلوهللاو .ةديشقلا ةيبرملا ةللاهذهب باتكلاجارخإ ىف لضافالا

 007 (١"هم4 لاوشةرغ) كي باوصلا

 ملظمملارصم كلم ةلالج ناويدب مجرتم 219+ ةنم ريفون ١؟ ىف ةرهاقلا



 ةيب رعلا تهجر دلل فا ؤألا ةمدقم
 هفرتعم ىلإ اهبمف تلق « ةمدقع ىدركلا باتكلا اذه لصأ تر دص دتل

 «( همانفرش )باتكدمب دركلا خيران ىف باتك لوأ وه ىذلا فيلأتلا اذهاب
 ةبجولا نم كلذ قيقحن نإو . ةريثك طقن ىف ليصفتلاو حيضوتلا ىلإ ةجاحم
 .ةيدركلا ةئشانلا نم ديدجلا لسنلا تابجاو بجوأ نم ةينطولاو ةيملعلا

 ةغللاب باتكلا اذه عبط ىلع نآآلا ىتحتضم دق تاونس تسلا عمو
 ىملعلا بجاولا كلذب ليدخل مايقب رشبي ام كالذ لالخ رهظي ملف « ةيدركلا
 اذه تلصاو اذإف . ًادبأ ىنستيو: ناو طق ىستيوب ملاذه نأ الا٠ ىنطولاو
 ريكفت ىوذ نايشل « تاملّوألا نم : هريغ روهظ ربصلا غورفب ًارظننم « سردلا

 ةيب رملا ةمجرتلا ىلإ ةميق تامولعم ةفاضال تقفودقو . قطنملاولقلل ميكحتو
 .باتكلا اذه

 دلجلا نمي نم رثك أ نوكت داكت ىتلا تافاضالا هذه نأ نم قلاو ىلاو
 هىلا باتكلا ةميق نم ديزتو ىدركلا لصالا ىف غارفلا يب دتماو لوألا
 نع ال ردق

 ىز نيمأ دمت مغ ؟



 هبات
 م اذه ىلاتكت فلأ مك

 . الك ابلحم تلحو ءايكرن ىف دوجولا نم ةماعلا « ىناهثملا » ةلكتلاز امل

 رصانعلا دارفأ راسك _ لالا ةعيبطب اضيأ انأ ترعش . ىتاروطلاو ىكرتلا

 كلذىنامأ . كرتلا نع 4ة:-لا ىتيموقب ايوق اروءش  ةيك رتلا ريغ ةينامملا

 . ةيوقلا ةينطولا ةفطاعلاب ساسحالاو ضايفلا ىوقلا روعشلا رابظإ ىلع

 نكي ملذإ. مويلإ بستن أنيذلا موقلا ًاشنمنع اًئيش فرعأنكأ ل ىلأ ديب

 ةياغل ىدركلاىوقلا خيراتلا نع بيقنتااو ثحبلا ةركف ؛ طق ىل تذرع دق

 ةلكن ال الإ كاذامو . كلذ دب امف الو ىتسارد ءانثأ ىف ال « دبعلا كالذ
 دق تناك« ةينامْعلا ةلودلل ةءضا1!بوءهشلاو رصانعلا مي ةلماشلا <« ىتاهملا »

 تناكف. ىرخالاتايموقلا ءانب أن انه دحاو لك تالا ءام اعوا :تزودخ

 :نيلا دعب نيا ىسفن لأسأ

 8 هخمراتو هرئام امو 7 يدركلا بعشلا ىمتني « ىرتاي « ةلالس ةيبا ىلإ

 تدرطخاف . هيلإنئمطأ ًاباوجلا لا اذهنعباوجلا عبادتسأت نك ام ىنكلو
 اناك مهنم نينثا نأ امس الو . مبئادعو دركلا ءاسؤر نم ةدع ىلع هيقلأ نال
 .ةبرطضمةياورب أشنو دركلا لصأ امهدحأ لصوأف ؛ خيراتلا ةذتاسأ نم

 دركلا لصأ رخآ آلا لعجو « ىتاط>ةأأ ورمت نب درك ٠ ىلإ - فيعض دنسو

 1 (داساج 0 ىعدي ناملا نمىنج ةلالس نم اردحتم

 .قيقحتب موقأناب ىسفن ىلع تيل « نيباوجلا نيذه فخسل اقحتملأت دقل
 ىذئتقو تنكو . ىسف:؛ ىخنراتلا زخالا اذه ل>ًاف.ةصيوعلا ةلئسملا هذه
 ,.صيصخت ىلا تردابف. لمعلا ىف هدبلل ةئسح ةصرف هذه تناكف « ةناتسالا
 ء ريططلا عوضوملا اذه ةساردب مايقلل «ةيمسرلا لامحالا نم ىغارف تاقوأ
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 ةماعلابتكلارود ةرايزب ًانداب( لمعلا ف(ه 19؟4) ةنسنمءادتبا تعرشو

 ةعلاطملاو ثحملاو بيق:تللهتصصخ ىذلاتقولا اذهقيض نم مغرلابو .ةناتسالاج

 ةنل- ىف ةنس لكن م روهش ةتس نم رثك أ ىلاغتشال ًارظن ء رودلا كلت ىف
 ذإ . ركذت ةدافا اذه ىدوبجم نم تدفأ دقف « ةناتسالا جراخ ىف دودحلا

 ةيخيراتلارداصملاو ةفلتخملا تافلؤملا نم تاثم عضل ىلع( ه1 ) رخ آل تعاطا
 مث , ةريثك تارك ةماهم تنود « ةميق ءارآو اصوصن اهنمتسبتقاو . ةديدعلا'

 نم اريثك اهالخ ترز . ( ه 101 ) ةئنس ابروأ ىلإ ةيم#ر ةمبمب ردقلا ىنقاس

 .(ةسنرف )و ( اينالأ )ف تاظوفحلاوراث الا دودو“ بتكلانئازخو بتاكملا
 نم اريثك اًئيش تعججو « ةردانلا تافلؤملا نم ميظع بناج ىلع تفقوف

 عضبل يئارش نع الضف « ةميق تاركذم ىف ناتس درك ود ركلا نع « تامولعملا

 مهدالب ودركلا نعنييئاصخالا ءاملعلاو نيقرثّتسملا تاباتكو تافل وم نمت ارشع

 ىعظملا برحلا تماقىتح « ةريبك ةدم ابروأ نم ىتبوأ ىلع ض لو اذه

 تاقيقحتلاو ةيخمراتلا تاساردلا هذه ةلصاوم نعىنتلغشو « قاسو مدق ىلع

 تفتاتساو ةناتسالا ىلإ تصخش « اهرازوأ ةماعلا ب رحلات عضو املو . ةيماعلا

 ىف تردص ىتلا بتكلا ىف ايس الو ءاهناظم عيجج ىف بيقتلاو ثحبلا لامعأ
 اهتءجىتلا ىلوةنو ىتاركذم عيج تمظن مث . ىمظعلا برحلا دعب عوضوملا

 قام وحم هنم ترآ ىد ء فيلآلاو ريرختلا قف تعرشو كانهو انه نما
 ديع ىف ىمظع ةبيصمىب تقاح دقو الإ « اًده ىلعريبك نمز ضع و ةحفص

 هب ميقأ ىذلا ىملا ىفرييك قيرح ثدح ذا . ( م 1914 ه 187 ) ىحضالا

 تمبنلا دقرانلاتدجو هيلإ تعجر املو .ىتديغ ىف هنكسأ ىذلا ىلزنم قرتحاف

 ىئاحبأ ةجيتن نعائيش ىل قبت مل ىتحءعوضوملاف هتفلأ امو هتددعأ ام عبج
 . ةيلاوتم تاونس تس لالخ « لئاسولاو تاودالا نماط هتددعأامو

 نم ىجل رحب ىف ىنتعقو ًاوىلامآ ىلع تضق ةيئاجفلا ةثراكلا هذه نا انتح
 ةرم « كلت ىتينمأ قيقحتل لمعلا نع امترم فرصنأ ىنتلعجذإ . سأيلاو ملألا'



ٍِ 2 

 نم غو تاذ ىرظن عقو « كلذ ىلع تاونس رشع تضم نأ دعلو ٠ ىرخأ

 باونلا سلجة بكم ىف « ةيمالسالا فراعملا ٌةرئاد » ىلع( م1959 ةنس مايأ
 ىف تعرش ائيدح امق افلم هتدجوف صحتنلاو ةعلاطملت هترعتسأف . ( دادغب )ب

 .دعب لكن و نييملاعنييئاصخا نم ةنوكم ةيماع ةنإ- (1100) ةئس ذنم هعضو
 ذلا ميقلاضوفتسملا ثحبلا ( صخالاب ) هنم ىناثلا دلتا ف ىرظن تفل دقو
 دركلا نع ) ىكسرونيم ريمدالو ( ةمالعلا ريهشلا قرشتسملا عاري هسجيد

 ىنثم هنءلاط» تدعأو « ًارارم ثحببلا اذه ةعلاطم ىلع تفكمف . ناتسدركو
 «ةقباسلا ىتينمأب ةملاطملا هذه ىنترك ذف .نامماو قوش لكب « ثالثو
 ةردابملاالا- تررةف.اهقية# ىلعلمعلا فانئتسا ىلإ نين اوقوشلا ”فتاعبو
 . (نالا ىتحروصملا مدقأ نم ناتسدركو دركلل ةيخيران' ةصالخ اء عضو ىلإ
 ةبغراا كلتل اذيفنتو .هلاونمو هساسأ ىلعو ممقلا ثحبلا اذه ءوض ىلع كلذو
 ةقرفتملا ثحابملا نم ناتسدركو دركلاب قلعتيام عيمج « 'ىش لك لبق تخجر'
 ديهجلا دهملا لذب أ تذخأ مث . ةيدركلا ةغللا ىلا ءروك ذملا باتكلا ىف
 ةصاخلا ثاحبالا نم ثحمب لك بقع ىف ةجردنملا رداصملا عيج ىلع لوصحلا

 اضيأ اهريغ ىلعو « اهنم ضعب ىلع ترثمف « روك ذملا باتكلا ىف انعوضوعب
 . ىرخأ رداصم نم

 رداصم نع ثحبلا يف ةميق ةدعاسم ءاتدصالا ضعب ىدعاس دقو اذه

 ريسلا ه ةمالعلا داشرأ نم ةريبك ةدئا تدفتسا ىلا م« ىعوذ وع ةصاخ

 ْذا ٠ ةميقلا ةيداعلا هتادعاسم ندو“ ةيقارعلا را , الا راد ريدم 6 ثيع“ قديس

 فدرأ مث .نررخآ 7 ءاملعل نأش تاذنافل ٌومةدعل و « ملا هفل وع هءانج ىندمأ

 تلك أ امو.ناتسدرك نع هئاحبأو هتسارد ةالخابمض ةقئاش ةلاقع كلذ لك
 لوالا دلجلا رخآ ىف اهؤامسأ ةجردنملا رداصملاو بتكلا هذ ىتسارد
 ثيح ( م150) ة ةئس لئاوأ نم «فيلأتلاو عج ىف تعرش ءاذه ىناتك نم

 .بصانملا نم ايصنم كاذ ذا يدلنت مدعل .رمتسملا لمعلل ةحماس ةصرفلا تناك



 اس لي لس

 ىتح « ماد ىعسو لصاوتم لمج ىف ايدرقت ماع ةدم تاغتشاف ٠ ةيموكملا
 دركلا خيران ةصالخ )ىلع يوتحي وهو - لوالا لولا اذه هلالخ تزجنأ
 خيرات ) ىلع ىوتحو  باتكلا اذه نم ىتاثلا دلل نماممقو - (ناتسدركو

 نم امسقو ( ةينايلساا خيرات ) ىبلاتك تمهتأ أ ام (  ٠ ةيدركلا لودلا
 .( دركلا ريهاشم ) باتك

 امإهذه ىتافل وم عضأ نأف نالملاو ءاتدصالا نم ضع ىلإ بغر دقو

 المع ات> ىنم كلذ ناكل هتلعفولو«لمفأ و ةيكرتلا ةغالاب امإو ةيب رعلا ةغللأب

 ناتسدركو دركلا خيرات ىدرك فلؤم عضي نأ قئاللا نم م سيل ذإ.هيجو ريغ

 ناكناو هنإو . هموق ةةلربغ ةخلب - مبسفنأ دركلل الا هفاؤتإ مل ىذلا
 تشهد يمسملا هخيرات عضو نأ قبس « يدركلا ىسيل دبلا( سيددإ] خيش ةمالعلا
 هيلع ريضالف“ ةيسرافلا ة للاب ىلاعلا ديزي اب ناطلسال ةينامءلاةلودلا نع« 29 تمم
 ( ناخ فرش ) ريمالا نكلو . ىوت ريغ خمبراتةنال .- بيرت الو كلذ ق

 ىمسملا هباتك هعضو ف-ى رآام ىلع  رذع ىألل نكي ىدركلا ىميلدبلا
 ةيدركلا ةمالل بوق خيرات هنال ء ةيسرافلا ةغللاب دا ركالا نع ( همانفرش )

 كلذ ىف اميتم « ةيدركلا ةغالاب اذه ىناتك تفلأ اذلف ٠ ني. 3 موق ىأ لبق

 : اهو . ءالمالا دعاوقو 3 ِق نيتيساسأ نيت دعاق
 ةيسرافلاو ةيبرعلا تاماكلا امأو. اهم قطنياك ةيدر كلا تاماكلات نر ىلا_-١

 : نييبسل « مرا ثيح نم اهرييغت ىلع مدقأ مف « ةيدركلا ىف ةلمعتسملا

 . ءارقلا ىلع ريسيئلل نانو كالذ ىت> نم سيل هنأ الوأ

 ةحتفلا لدب (هه)و ةيفاضالا ةرسكلا لدب (ىر) فرح تعضو-"*

 « ىرخأ ةورح عضأ نأ اشأملو ةءضلا لدب (و) فرحو . اقلطم

 ةغللا ىف ءارااو ماللا فرحل ةفلتخم جراخم ةدع كانه نأ نم مغراب

 ل ا حد ح درا



 تود

 صقنلا نم واخي. « ةيدركلا ةمالل خيران باتك اذه نأ صدأ ال ىنإو

 نيت سردلاو ثحبلا ةحيتن هنأ مغر ارك اسصقتن هيف نأ دقتعأ لب ءروسفلاو
 ةيكرتلاو ةيب رعلاو ةيناملالاو ةيسارفلاو ةيزيلجتالا بتكلا نم ادلع نيسمخو

 .سردلاو ثحبلا ىلا ةديدش ةجاحمب عوضوملا اذهنأىرأ تلزامو.ةيسرافلاو

 هنأ وه «هيف هلوقأ نأ ىتنكع ام لكو.صقنلا لاكتساو روصقلان مهام ةلاز الأ

 ءارق نم نيفقثملا راسو ىدركلا بابشلا ثحابمل ةاون نوكي نال حلصإ

 ناعماب هودقتيو هوسرديا الا «نذإ ءالئم ىلع اف . امل نيمتبملاو ةيدركلا

 . ضومننم هيف اودجي نأ ىمعام اووو هصتن اولكيل

 ىد ركلاخسإ راكع ومءاي>الءاثيثح ًايعسث يعسوأ ري ديس تالا

 ديدج نم لمعلا تغن :اتساو. ارا ركتو ا رارص ثحبلا تدعأ ىأ يدل عدلا

 نظأو . لكشلا اذه ىلع باتكلا رادصإ ىل ىنست ىت> « ةلماك تارم عبدأ

 بتكلا لضفب « ؛ريطخا عوشوملا اذه ءايحال اعون تقفو دق ىنأ « كلذ دعب

 قيفوتلا لك كلذ ىف قفوأ 0 تنك اذإو .ةثيدحلاةميقلا تافشتكملاو ةردانلا

 ىنفعست م ةرضاملا قاثولا نأ ىلا الاف عجري كلذ نأ لب« ىنذ بنذلا سلخ

 ىعاسمو راث "الإ ءاماعد وج نأ يف لمالا ديدش ىتافكلذ عمد ٠ .ءاذه نم َِى أ

 قلت« ةميقرات 7 فاشتك ا ىلا بيرقلا لبةتسملا ف ىدؤت 6 ةيئاصخالا اهنأيه ش

 . ناتس دركو دركلل ميدقلا خيراتلا ثحابم ىلع هوضلا
 ىتح« نوؤشلاو ثداوحلا نيب كانهسيل نأ« قحي ءرملاظحالب دقو اذه

 الو قسانت ىأ « ناتسدركو ةركلا قلعت امف « ةيخيراتلا مئاقولا ممق ىف

 . ىدركلا بعشلاب صاخ ثحب ىأ دوجو مد عكلذ ىف ببسلاو .طابتدا ىأ

 ماسقالا ضعب عوضوم تملاع ةيبرذلاو ةيقرشلارداصملا نم اريثك نإ !

 دركلا ءاظع ضعب لاوحأو رابخال تْضرعتو «ناتسدركو دركلا خيرا نم '

 هذه نيب ىرت ال اذلف ٠ ةيخم راثلا فورظلاو تابسانملا ضعبل « ًادارطتسا

 ريغتارذشو فتن اهنال «اطابترا الو ماجسنا ىأ عئاقولاو رابخالا



 ا

 :كلذ لاثم . ةصقان تاياورو ةروتبم رابخأ نع ةرابع ىه ذا . ةكسايم

 ىعدب دركلاءاظع نم امظع نأءريثالا نبال (لماكلا ) خيرات ىف درو هنأ

 < نساد » لابجف « مصنعملاو 2 ىمابعلا ةنيلخلا سيح نيترم مزه «رفمج»

 قلعتي ام الودتأشنو ىدركلا ميظعلا اذهل صن ع رخآ ائيش انل ركذي هنكلو

 هف « هيوكسم نبا » ريهشلا خرؤملا ركذ اذكو . فورظلاو لاو>الا نم هب

 .ىف ناك 6 كاحضلا دمحأ >ىعدي يدرك اميظع نأ« ممالا براحت 9 ةياتك

 . ( ةماصمصلا نبا ) ةدايق تحت ةيروسل مورلا براحي ىذلا ىرصملا شبجلا

 نانعلا قلطأ نأ الإ ىدركلا كلذ نم ناك اف «مورلا مامن وب رصملا رسكناق

 ىلإ لودولاو اهتشنم نكمتو ءادعالا فوفص ىلع ةقداص ة لمحو هداوجل

 ةنس ىف نييرصملا ةبلغو مورلا لشف ىف ايبس كلذ ناكو . هلئقف «ىلعالا اهدئاق

 هتأشنو راوغملا لطبلا اذه لصأ نع ئيش انل ركذي ال مث اذه لوقي.(ه41)
 . هرمأ نم هيلإ لآ امن ًائيشالو

 ةيقرشلا بتكلا ىف دركلان ع ةيخيرانلا تامولعملا نأ « لوآلا ةوفصو

 نوك ًادقو .ًايفاو امج ةعومجم الو ةمظنع تسيل اهنأ الإ «ةيلقريغةيبرعلاو

 ثحابلارثمي نأدعبي ال هنأو . ةغصلا كلتب اهيلع روئملاىلا قفوأ ل ىذلا انأ
 عوضوملا قفويو « صقنلا اذه ليزي امىلع  راهلابليللا لصواماذإ  بقنملا

 . امم مايقلا مويلا نابش ىلع بجي ةريبك ةمدخ اذه فذأك شالو .هقح

 اميجشتو اهلمعل ًاريدقتو ( نتوكرس ي هناي ) ةيعمجج ميت « ىنإو اذه
 ىرسيذإباةكلا نمءزجلا اذه ةيدركلا ةعبطلا هذه مير نمجتني ام امهأءاط

 .ركذت ةدئاف كلذنم ظحلاةدوكنملاةيماعل اةيمجلاهذه ديفتست نأ ءرورسلا دج
 هعبتأ م .باتكلا اذهنم ىتاثلا دلجناىلإءث هللا ءاش ناردصأسف «دعلو

 ًايجارءرخالا دعب دحاولا ( دركلا ريهاشم ) و ( ةينايلسلا خيرات ) ىباتكب

 نيفقثملا نيب ل تافل ٌوملا هذه نوكن نأ

 ىكز نيمأ دمم ؟, . ىوق ءانبأ دركلا نم باتكلاو
 ةيقارملا ةموكحلا ىف قباس ريزو ١559 ةنس سرام ١6 ىف







 ل )
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 ةيدركلا ةمالاب هعضو

 قارعلا رب زولا كب ىكز نيمأ دمحم ىلاعم لاضفملا ةمالعلا

 وا ةلس

 هيلع قاعو ةبيرعلا ىلإ هلقنو

 قوع ىلع دمخ ذاتسألا

 ١ 971 ةنس

 ( .5*١9 ةنس رصم ةظفاحم راوممب ةداعسلا ةعبطم )



 لوالا لصفلا

 تركلا كأدعت - هعقوم- ناتسد رك
 تاتسدرك ظفل لىلدم

 ةيخراتلا ةبجولا نم - ١
 ركذل م٠ ق عباسلا قرقلا دسب اس الو ء ميدقلا خييراتلا بنك تضرع
 0 0-0 0 اف

 تناكأ ثوذرك ( ىأر ىلعو .(016 داو , 2و ى ةلجد رهنو ريبكلا

 نيروش "الا دهع ىف لثمت « ( ولثول ) ةقطنم ىلامث ىف ةعقاولا ( ىرمان ) ةقطنم
 () لقأألا ىلع هنم اممق وأ ناتسدرك ملقا « مهلبق نمو

 دالب فإ « ةيفارغجلاو ةيخيرانلا هترك ذم ىف « نترام ئس > لوقيو
 ةلك هذهو () « خيج درو » مسأب ميدقلا ىف ةفورعم تناك« نيئدروك »

 0 ( ىنمرألا ناتسدرك ) اهانعم « ةينمرأ

 (*'( ةينيمرأ ) ميلقا هقرشىفو ( روشآ )ميلقا هبونجقو(؛) ( ناكرويساو )

 )١( ص  ج ناريا (*« ) . « ريخالا ءافلخلا ثارتد باتك ١

 )»( مجرتملا . دركلا ضرأ اهانعم ؛ هيسكرجاا ةغللاب « وكيج درك هو

 ١) ىنيروخلا ىموم مسق ىنلا رشع ةسؤخلا ميلاتالا نم نمانلا ملقالا وه

 ةدتمملا ةقطنملا وهو . ىداليملا سماخلا نرقلا ىفايرادا اهملإ ةيخم راتلا ةيفيم رأ

 6ص *-ج ةيبرعلا ةمحرتلا نوربطلم ) . ناوجخم ىلإ ناو نم , ٠( مجرتملا
 () ةينيمرأ ىأ « ىنمراسرب » ىمسملا ملاقالا كلن نم عباسلا ملقالاوه

 مجرثملا. ةيمترأ ةقطنم وبجو.( روك فل رد صل نم +إن ص ) ةيسرافلا



 سا

 نا « صوصحلا اذه ىف "ارخأآ ردعم لوقيو ©( غوملا ةروك )هبرخ ىف
 .نيوزق رحبىلإ ىسرافلا جيلا نمدتمت تناك هاوألمو ىدركلا بعحلا لزانم

 « ةينامورلاو ةيناساسلاو ةيناكشالاو ةينودكملا' تاموكملا دبع ىفو

 نا لب « اهئازجأ يمل لملش اهب. صلخ ساب ركذت ةيدركلا دالبلا نكت ل
 ردصو نا ام( ناتسنمرأ وأ ةينيمدأ ) مساي اقورعم ناك طسوأالا ناتسدرك
 ىدربلا نطولا نمريبك مس ناك «هنع ىلاعت هللا يضر. رمع ةفالخ ىف 0

 ملقا مساب افورعم هنم طسوبألا مسقلا نلكو « ناجيب رذأ » ميلقا نم

 لوأ(ع. د) متع لرب ضايع دييشلا م
 ريوحم دعب اهسفت ةيرادالا تاهسقنلا هذه تيقبو . () هيلع ىالسل لماع

 ةيدركلا دالبلا ثحبصأ ىتح « نييسابملاو نيبومألا دبع ىف ةعبتم « طيسب
 : ةيلاتلا تامطاقملا مظعم لمشت ةيرادالا ةهجولا نم

  ةينيمرأ  نارأو ناكوم ناجيبرذأ  لابجلا  قارملا  ةريزجلا
 دالبلا عزو ذإ «نادلبلا ميوقت 2باتك ءاعوت ىأرا اذه دينو . مورلا دالبأ

 : ىهو تاعطاقم سمخ ىلع ةيدركلا
 ةريزجلا - (9 عباسلا ميلقالا

١ 

 يمسملاو ةروك ذملا ةء# راتلا ةينيمرأ ملأ نِم سماحلا مياقالا وه 0(

 مجرتملا 0١( ص ع 0 نشوم) 0 ) 3 )وأ 0 (ْ

 . فلولا ةا رم ترضح « ىغيرات مالسا 9

 دمي فلولا قا نيت « نآدلبلا موقت ه بادك ىلإ عوجراب (4)

 نأ عجأرلا ميلقألا ىف عفت ةريزجلا نانالاو ةيقيقحلا ال ةيفرعلا ملقا

 اذكو. نماخلا: ملقالا نم «ةيقيمرأ» و . ابلاع ثلاثلا ملقالا نم «قازعاط#
 عجرللا ٠ :ثلاثلاو عنارلا نم لابجلا ملقاو سداسلاو سماخحلا نم«مورا دالب ع



 يه قطانم ثالث نع ةرابع تراك ميلقا وهو

 )٠. « لصوملا > ةعيبر رايدو « ةقراا 2 رضم رايد

 . « دما » ركب رايدو

 طقف ناولح ةقطنم هنم : قارعلا < عباسلا ملقالا

 . ساويس  تاقوت  ةيطلم : مورلا دالب - رشع عباسلا ميلقالا

 : ناجيب رذأ « نارأ « ةينيمرأ --رشع نماثلا مبلقالا
 _ ©9 هغارص  ليبدرأ  زيربت( ةعذرب ناو

 : لمجلا وأ لابجلا  رشع عسانلا ميلفالا

 < هاشنامرك » نيسيمرق  نادمح  ةيناطلس

 ش . خلا . . . دوزرهش - ليبدأ
 44) بقلا هباتك ىف آه هادم - جل رتسول ) رتسملا ريهشلا ققحمللو اذه

  ةقيقد طن ارخ اوم ءافلخلا دهع ىف ةيرادالا تايسقتلا نع ضيفتسم ثحب
 46 - عفت تناك ةيدركلا دالبلا نأ ميقلا بانكلا اذه ثاحبأ نم ذخؤتإو

 ؛ادارك ١ ةماع ةروصإ ىرحجحللا عب ؛ارلا نرقلاف لصوملا ىلاهأ تناك )١(
 .. فلؤملا 8 ص مئرتسوا هقول ( ةيقرشلا ةفالطا نادلب ) باتك ىف درو 6

 فلولا . « نارأ » ملقا ةيصق تناكو ركلا ربن ىلع عقم تناك )0

 مجرتملا . ملقالا اذه مسا نع فرح ةيلاحلا ( نافيرآ ) ةنيدم مسا لعل

 ةقمالعلا اهم ماقأ ثيح « ناجيبرذا ه ملقا ةبصق ام تقو ىف تناك م

 ريهشلا هدصرم ىموطلا نيدلا ريصق
 مت ردتل 7156 ةمدقف ه؛ طغف أوم 0ةلنمطقا# ) باك وه (4)

 : م او6١ ه 109 ةنح



 تاو

 : ةيلاتلا تاعطاقملا ىف  ًاببرقت ءادفلا وبأ لات

 ((7ناقوم  ناكوم )  نادأ  ةينيمدأ  قارعلا_لابجلا  ناتسزوخ
 تح ةيرادا ةدحو كلانه نكن مل هنأ هلك اذه نم صلختسيف . ناجيب رذأ
 ., « ناتسدرك » ناونعو ممآ

 هتدروأ اك نويقوجلسلا هقلطأ لصألا ىنف ( ناتسدرك ) ظفل امأو
 « ناتسرول »و « ناجيب رذأ » ىتلايا نيب ةعقاولا ةفطنملا ىلع امإ  تاياورا

 ةياورلا بسحبف () ©« سورغاز 9 لابج ىبرغ ىف ةمقاولا دالبلا ىلع امإو
 :ىلب امل عضو دق ظفلا اذه 'نوكي ىلو الا

 . « هاقئامرك - تاثامرك » نادم رونيد «  جدننس  هنس »

 . طقف ( «قجنسيوك  ىوك»  روزربش ) ىتبالول ةيناثلا ةياورلا بجومبو
 ىف« [ ١1؟ ص ةيقرشثلا ةفالحلا نادلب ] هباتك ىف حرتسول رتسملا لوقي

 نادليلا قوجلسلا رج:س ناطلسلا لصف « ىرجطلا سداسلا نرقلا طساوأ
 « ناشامرك » ةمطاقمل ةميان تناك ىتلا « لابجلا » ميلقا ىبرغ ىف ةمقاولا

 نبا « هاش ناماس > بصن مث « ناتسدرك » اهاممو ةلقتسم ةعطاقم ابلعؤل

 ]504  نيتئس ةدم اهلع ماح اذه «هاش ناملس > ىتبو . اهبلع م اح هيخأأ

 اذهو . همم نم الدب نيقارعلا ملقا ىلع اك اح كلذ دعب نيع مث .[ ههه

 : لوقي ثيح « ىفوتسملا هللادم > ريبشلا ىمرافلا خرؤملا هاور امزيع وه
 داربإ غلب ىتح ًاريبك ًاتسحن تنسحم « هاش نايلس » دبع ىف ناتسدرك لاوحأ نإ

 سرا ىرهنو « ليبدرأ > نبب ةمقاولا ةقطاملا ىلع قلطت تناك )١(

 ( مجرتملا . اضيأ غوملا ةروكاهلع قلطتو ) . ركلاو
 «ناتسزوخ ميلقا ةياغل «طارارآ» لابج نم ةدتمملا لابجلا ةلسلسل مما (؟)

 ٠ نارياو قارعلا نم مدق نيبو « ناريإو ايكرت نيب نآلا لصافلا دلاو



 ملل 4.6 ل

 8 © ًاببوقت ىزيلجتا هينج وويلم ]1 ييناندلا نم نينويلم براقي ام دلبلا اذه
 "0 1 . دحاو ماع ىف

 ةقودلا تاداربال ماع ًايساحم ناكدقو اضيأ هيلإ راشملا خروملا لوقيو
 ىلإ تلزن ناتسدرك تاداربإ نا « نماثلا ذرقلا ىف ( رتتلا ) لوغملا دبع ىف
 1 م «رابي» ةعلق ذخما دق 6 هاش نليلس > ناكو . غلابملا نم مدقتام رشع

 دابا ناطلس » ةنيدمرتتلا دبع ق ذخنا 6 ناطلسوتاطلوا » نا ان ءهكملا

 هذه « ناتسدرك ١ ةعطاقم ىف ةريبقلا ندملاو . هل رخآ ازك سم ( لاامج مج
 : أي 6 ىه هتطيرخ بجوعو جرتسول رتسملا فيرعت بسح

 - وونيد  روكنيك - راتشيل 1 لامج مج  ناواح هاشنامرك )
 . ( راهب - رو زربش

 434ه قا « 29 همانفرش » هباتك يف ىسيلدبلا ناكنرش ريمألا لوقيو
 هتللذ لثم لوقي اك 6 ةصاخ « مسرد » ةعطاقم ىلع قلطأ ( ناتسدرك ) ظفللا
 ىلع قلطي ناتسدرك ظفنل نا لات ذإ ؟ 19 ماكحاو تاج » باتُك بحاص
 . طقف 6 كركشم> » ةقطنم

 معقلا ىم ىسرافلا هباتك ىف (4) ىفوتسملا للادج » ريهشلا خرؤملا لوقيوو

 .ابيرقت تاهمنإلا نم قويلم فصنو نويلم ىواسي هنأ رهاظلاو )١(
 ةيسرافلا ةغللاب هفلأ ناتسرثو دركلا ةس هفارغجو خيرات ىف بانك )02(

 .قرشتسملا ةمالعلا.ةره لوأل هعبطو ه ٠١١6 ةّئ_دم رو ذملا سيلدب ريمأ
 ةرهاقلا ق ههيطديعأ مث ايسورب م1418 ةنس فونرز فوينايلف ٠ . ف ىمورلا
 ةيبروألا ةعبطلا ةمدقم ةجبرت اهادحا نيتيب رع نيتمدقع ًاردصم 198٠6 ةلس
 اهتعضو ناتسدركو دركلاىف ءارالا ثدحأ نع ةرابع ىرخالا و.ةيسن رمتأ نم

 ملا . هيلع قءاعتااو هعبط ىلع ىف ارش نيح
 . نالا ىتح ائيش باتكلا اذه نع فومن مل (©)
 مجرتملا , هعيلأت نم غرف ثيحهال٠4 ةنس دعب ىفوت ( 4 )



 ولا

 ةمصاع () 6« راهم 5 ةنيدم تناك [ () كلامملاو كلاسملا ىف بواقلا ةعزن ]

 (©9) ( دا ناطلس ) ةنيدم ابلحم تلح مث . ىذم ايف « ناتسدرك » ةمطاقمل

 دالب نم ىبوخأا مسقلا نافل هت « ةريزجلا » و « ةينيمرأ » تناكو اذه

 نينقحلم اتناك [ ةيداملا - ىديمأ ] و ! ليبرا - ريلوه ] ناو « دارك ألا

 « ناتسدرك د ةيالو نأ ًاضيأ فلولا اذه لاوقأأ نم ذخؤيف . ةريزإلا ميققإ

 . (47 يرحطلا نماثلا نرقلا ىف ةعطاقم ةرشع تس نم ةفل م تناك

 ىف ًاضيأ ركذي ( ةيقرشلا ةفاللا قادلب ) باتك فلثم نأ عقاولا فو
 دالب « ناتسدرك » مسا تح « هباتكب ةقحلملا طئارملا نم ةسماخلا ةطبرخلا

 ناك« افه « ناتسدرك» زكرم نأرهظيو . طقف «روزربش» و © ءاشئامرك »

 ىدحإ ةيالولا هذه تناكو [ نيسمرق - قاشامرك ] « هاشئامرك > ةنيدم

 تايالولاو .[ ىمجعلا قارعلا - لابجلا] ميلقا اهنم فلولا عبر ألا تايالولا
 ىق ةريبشلا ندملا تناكو « ناهفصا « ىرلا « نادم « ناتسدرك ىه عبرألا

 : ىنأي اك ةيالولا هذه

 ىنيوزقلا ىفوتسملا « رصن نب ركب ىلأ نب هللا دم هفلأ ىمرظ باتك (1)
 ىمرافلاصنلاو اذه . فلولا . ىرجملا نماثلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىف

 فلؤم وهو . ندنلب 1919 ىف ةيزللجتالا ةججرتلاو 1918 ةنس ندنلب عبط

 مجرتملا 141١ ةنس ندنلب عبطو . خيراتلا ىف ىمرافلا «هديزيه باتك
 فلوملا . نادمه لامث نم ًابيرقت لايمأ ةيناك ىلع عقت (؟)

 دانا ناطلسب ةروهشم تناكث يح «نوتسب.» لابج نم ةبرقم ىلع ( م )
 . فلولا . لامج مج

 : ىه ةعطاقم ةرشع تسلا هذهو ( ؛)

 دب رد  نوناخ جاتدنب رد ب نايتفخ راهب راتشيلا  ىنالآ



 تيك

 (9 روكشك- ( دابآ اطلس -لامج مج )- راتشيل 1 دن رك- ©2)ناواح
 . () روزرهش (  ماطسب - ماتساو - «9 نوتسيب )  راسيس  رونيد

 «ناولح » ةعطاقم لاخداب تضق ىتلا ىه ةيرادالا ةرورضلا نأ رهاظلاو

 ميلقا ىف ىرخأ ةيدرك تاعطاقم ضعب لاخداب تضق ام «ىبرعلا قارعلا ميلقا ىف

 ( قاليجواص - خالباس ) و ( ناكنز - ناجنز ) لشم ىمجعلا قارعلا

 ب رونيد ب( ليبزد حيحصلاو ) (اذك ) ليزيو ليبراد كنز
 ىهام روكلك 0 ا

 « نيسره » اها ىرخأ ةعطامتم كانهو ) . ( نوتسومب  ماطساو ) تش
 يا دهسا ايو ركل دسم يرق لالا ل

 ن الا ىمسملا لحما ىف « دنرك » و « نيريش رصف ه نيب عقن تناك )١(

 ريهش لحم « دنرك » نيبو ةنيدملاوذه نيب ناكو ٠ ( رسجلا سأر - ليرس)
 ءارد ) ريهشلا ىتاساسلا كلملاربق ىلع ىوتحم ( ةربقملا ب ناتسرازم) هل لاقي
 . (روك ماربم روج

 «ص وصلا رصق» مسادعن مف ةنيدملا هذه ىلع برعلا ويفارْغِح قلطأ (؟)
 لجال « داهرف » اهانب ىتلا ةريبشلا ةرطنقلا نا ( هتسر نبا ) ةياور ىلعو

 نم ةبرقم ىلع تناك « ( زيوربو رسخ ) ىتاريالا كلملا دمع ىف « نيريش »
 ةئيدملا هذه

 نوتسبم)اذكهةنيدملا هذه مما ممو>رؤمو برعلا ويفارغج طبضل (" )
 راث 5 رك ملا ه لوح دجودو ٠ ىرخطصالاو لقوح نياك
 راز ىذلا ريهشلا خروملا ىنيوزقلا فوتسملا لوقيو . ةيناساسلاو ةينميخأالا
 ةنيدملا هذه نم ةبرقم ىلع دجو ناك« نماثلا نرقلا لئاوأ ىف نك امالا هذه
 . ناربإ كولمل روبقلاض عل ىلع اهبف رثع « ( ةيناساس ) ىعدت « ةيرق»

 هيت نيسي ) ؛ نالا ىمسملا لحملا ىف ةعقاو ةرماع ةبيط ةنيدم تناك (4 )
 . ( نسي لمث



 مسا هب اس

 «دابآ مرخ» و «درجورب» و «ريغصلا ناتسرولو »و « ريبكلا ناتسرول د و
 تاهنشأ» و « ساماس 2 و « ىوخ » لاغداب نبأ تضقو « دابا دسأ » م
 ( ناجيبرذأ ) ميلقا ىف « وكام » و « ناكراوخد »و « وآرس »و « ونشأ
 . ( ةينيمرأ ) ملقا ىف « ناو ه و « درك ذالم > لاغدابو

 ةيدوميتلا عئاقولا نايبل [سيصخ فلؤملا «7)همان رفظ خيران باتك ناو
 نيدلا فرش ريمألا دعي هناف كاذ عمو ؛ اليلق الإ « ناتسدرك د رذيال
 . هئامظعو ناتسدرك لاجر ةمدقم ىف سيلدب ريمأ

 نا « (7همان ميلس 3 باتك فلؤم ريهشلا ىسيلدبلا سيددإ الملا لوقيو
 حتف نم انتدوع ىدل ىنرمأ ( ىماقلا ) زوايب ريبشلا لوألا ميلس ناطلسلا
 : ناتسدرك ىف نيئبنملا دارك الا ءارمأألا عييجج ىدل يعسأ نأب « زيربت »
 ©« ةيطلم » ىتح « هرايد »و «ةنشأ»و 6« ةيمرأ» دالب نم ًاءادتبا

 فيلأت ىلع لمعلاب ةيمالسالا قيئاوملاو دوبعلا مط اعطاق « ةعاطلا ىف مهلا دال
 . ىنامعلا ءاوللا تحن مهئاوضناو ناتسدرك ءارمأو كوام

 ةديدملا |ماموكحو ةيدركلا تارامالا ساسأب ظفتحا لاونملا اذه ىلعو
 ناتسدروك , «) ىس همانتحايس ىلجايلوا همانفرش : بتك رظنأ 1

 ةبتكع دوجوم ىمراف طوطخم ىدزيلا ىلع نيدلا فرش هفلؤأ (1)

 موب“ ةرم ةناتسآلاب ( ةينامْثع رون )
 انالوم لجن لضفلاوبأ دمع هفلأ ىذلا ليذلا مساوه اذهنأ حيحصلاو (؟ )

 جيران ىف ىمراف طوط# وهو ( تشم تشه ) ىمسملا هدلاو باتكل سردإ

 . ةيرصملا يتكلا راد ىف ةخسف هنم دجوت . ةينامملا ةلودلا
 ةيكرتلا ةغللاب يق باتك وهو ( ىبلج ءايلوأ ةلحر ) باتك ىنعا (”)

 راطقالا تافارخو قالخأو تاداعو ةيئائعلا ةمظنالا فو كلامملاو كلاسملا يف
 فق « تادلجم ةثالثف ءازجأ ةتس ى عبط( ةيناعلا ةلودال تعضخ ىتلا نادلبلاو

 مجرما ها18 ةئس ةناتسالا



 تسلل و سس

 طقس نلتسدوك نا ذإ « اليوط مدت ل ةلاملا هذه نكلو .111 ىرنيم

 ف نييئايحلا ةالول ةرشابملا ةرادالا تحن ء دمب اف ركذن ام قع ءئيعف ائيش

 .خثلا . . .« مورضرا 2و « دادغي ه و 4« ناو > و « ركب رايد » نتايالؤ

 ةيفارذملا ةبجولا نم - "؟

 عضو « ناتسدرك » ظفل نإ 4 (9) ةيمالسالا فراعملا ةرئاد ه لوقت

 .هلاثم . ن الا ىتح دركلا اهنكسي لاّزب الو اهنكس ىتلا نطاوملا ىلع قالطالل

 ميلقاب ةيدركلا قطانملا ىلع « ىناسارألا ناتسدرك » بقل سرفلا قالطإ كلذ

 .هثيح « ًادج ًاريغص « ناتسدرك» لمي ردصملا اذه نأ ىلع . « ناسارخ ه

 ةيجلا ىف « ناتسرول ١ نم دمت ةليطتسم ضدأ ةعطق اهنإ ءهديدحم ىف لوقي

 نم اهوط برقيو . ةيبرغلا ةيلامثلا ةيجللب « ةيطلم > ىلإ ةيفرشلا ةيب ونجلا

 جيران رظنأ] اليم ( 1١ )و ( 1٠١ )نيب حوادتي اهضرعو . ليم ( 60 )

 . 7 [ امنناهج ةيفارتحو

 ف ىرن باتك هنأ ربظيو ايش بائكلا اذه نع نالا ىتح لمن 1 (1)

 مجللاب ناتسدرك ةيفارغجو خدرات

 ه ةثالث أ الا ةياغل اهنم ردص تادلج ةعبرأ ىف مبق ىملام سوماق (؟)

 .ةيسن رفلاةثالثلا تاغالاب ةفلتخم مما نم نيق مثتسملا ئمةفل ثم ةبداع ةنطهردصتا

 فلوملا . ةماعلا برحلا قبق لوالا كجللا ردص ةيناملالاو ةيزيلجتالاو

 بحاص ةفيلخ ىجاح هفل وما ةيكرتلا ةغللاب مق ىفارخج باتك وهو ((

 .ةميقأأ بتكلا نه هريغو ( نونفلاو بتكلا ءاممأ نع نونظلا ف شك ) باتك

 وهو (عالاج# - م 1148 ) ةنس ةتاتسالا لف عوبطم باتكلاو . ةردانلل

 مجرتملا . قرشلا ىف ةعابطلا دبع لوأ



 تاع

 0س نمتعي ال - ةلوأأ هنأ « ًادج ىسقان ديدحتلا اذه نأ قرأو

 .«دركشل 12 ةباغل لصق ةيتيهألا ةيلامثلا دودحلا نأل - ًايناثو « ناتسرول >

 ش . امهوانتتو < حورضدأ > و

 ( دارك ألا نيب ةيئادتبا ةايح) هبانكىف نيجيقيم كيددرق رجبملا لوقي
 : هصخلمام 6 هدودحو ناتسد 5 ثحبم يق

 بعشلا نطوو نئكسم لع قلطي ةعدتتا راود ألا ىف ناتسدرك ظئل ناك

 نأ ةيخيراتلا ايفارشملا لع نم ذخوثيو . ىراكهلا لابجم نينطوتملا ىودراكلا
 لاتسدرك نالو . ةيتمرألا ةموكملا ةكلمم ىف ةخاد تناك( ناو )ةبالو

 نيب ام) ةريزإا نم مسقو « ةيروش » نع ةرابع ىبونجلاو اسوا

 رهألا نأ اك ناتسدركل انيمم ادح عضن نأ روم الا بعص نمو .( نيرهلا
 تلدعدق نيرطقلا نيذهنم الكن أل ( ناتسنمرأ ) ةينيمرال ةيسنلاب كلذك
 ةيبنج الا ممألا نم امهنيمجافلا ىوهو ةبغر بسحربكلا وأ رمصلاب هدودح

 لابجو ركلا رب لامثلا نم دحم ةعدقلا ( ةينيمرأ) تناكف .٠ ةريبكلا

 ؛ برغلان هو ( ايديم )؛ قرششلانمو ( سروط) لابجب بونجلان هو . ناتسزال
 ( ةينيمرأ )ظفل ماقمناتسدرك ظفل ماق ةتهارلا ةلالافو . 20 ( ايكودابك )

 ىلع قلطن نأ نورطضم نحنف اذه ىلمن . كآلا امان الها لمحأ ىذلا

 . ثيدحلا ( ناتسدرك ) ظفل ةميدقلا « ةينيمرأ »

 بونجلا نمو« جركلا ةكاممو طارارأ لابجالامث ىنامثملازاتسدرك دحمو

 برغلا نمو . ناوبإ قرثلا نمو « دالبلا نم اهرواج امو دادغب ةيالو

 ةيرووج+لا ىف ةيلالا ( ىرصيقو ايساهآو ساويس )ةقطنم ف )١(

 مجركملا . ةيكرتلا
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 دود1لاءذه نأ يف كش الو . ()ىردصلا ايسآ دالبو (ظاللا دالب ) ناتسزالا

 . ليدبتلاو رييختلل ةضرع ابلاف تناك اذإف ةيعيبط ًادودح نك ل

 نم فلأتي ( ةيسورلا ةيكرتلا برحلا ) مرقلا برح لبق . ناتسدرك ناك

 . لصوملا ءديزبإب « ىراكح ؛ ناو ةيولأ ىلع ىوتحم ةدحاو ةيوشاي نادلب
 ةيوشابب تقحلاو ناتسدرك ةقطنم تشكنا برحلا هذه بقع دركلو

 نأ بجي « ناتسدرك ظفلل قيقملا لولدملا كردن نأ لجألو .( مورضرأ )

 مهسفتأب مث نوقلطيو دارك الا اهنكسي ىتاا دالبلاو تايالولا ىف ققدنو رظنت
 طارارالابج الامث اهدحت ةعساولا قطانملاءذه نأ دجتف؛ناتسدرك ظفل اهلع
 (صرات) دالب ىهف 4ر٠” قرشلا اطوطةقطنم ىنعأ جركلا ةكلمت دودحو

 ( مورضرأ )ب ًارام(صراق)نماطخ انعسر اذاف . ج ركلاو دركلا اهنفطلتخي ىتلا

 لوط ىلع اهنمو ؛ ( ركب دايد ) ىلإ ( طوبرخ )6( ممريد ) « ( ناجزدأ )و

 ناتسدركل ىبرنلا دملا طخلا اذه نوكي ( نيرمح ) لبج ىلإ ( ةلجد ) ره
 برعلاو نمرألاو كرتلاب نولصتم طخلا اذه ىف دركلا نأ ىلع . ىتامملا
 لكشلا بيرغ ناتسدركل ىلبرغلا دحلا نأ اذه نم نورتف . مهب نوطلتخمو

 ةسايسلاو قفتي ال بيرغلا لكشلا اذه نأ ىف كشالو . ةيفارغجلا ةيجولا نم

 لوط ىلع دركلاب لصتت قلا ىرخ الا رصانعلاو رئاشعلا نال « طق ةيناهملا
 اهريبادتو ةيناعلا ةموكحلا ةسايسنع امغر ءًاديور ًاديوردركنت طحلا اذه

 نم ةدودعم طخخلا اذه نم قرشلا ىلامثلا ممقلا ةفطنم نأ ىف بيد الو

 دودحلاو ( مورضرا ) ةنيدم نيب امف نوميقي نيذلا ناكسلا ناف . ناتسدرك
 ةنيدم ىفو . ةتحبلا ةيدركلائاشعلا نم مهلجوأ مهلك نوكي داكي ةيناربالاو

 الامثذ وزب ارط نم دتمملا ىمحولا طحلا برغ ىلع عقن ىتلا دالبلا ىه )١(

 مجرتملا . ةينامورلاو ةينان ويلا خيرانلا بةك ىف اك . ابونج ةنوردنكسا ىلإ



 لام

 .قأ ! معن. .اهتيكرتب ءاعدالا نم مغرلا لع ةيدركةيرثك أ نكست اهسفن مورضرأ

 ىلع ىرت هنأب بيجي هتيسنج نع ةئيدملا هذه ىلاسم دحأ لأس اذإ ايبتجأ
 باستنالا ىلإ ليملا ديلو ىه كش الو لاحلا هذهو . ىدرك هنأ نم مغرلا

 هاعدم ىلع ليلدلاب بلوط اذإ كلذ عمو .اهب ةاهابملاو نيحافلاو ماكملا ةيسنجل

 ةنيب ىف لازب ال وهو حق ىدرك« هدج وأ هدلاو لاف ٠ كلذ تابثا نع زجم

 ىتلا هتاداعو هيزو هءاميسو هحمالم نان هذه نع الضفو « ةيدركلاب ملكتي

 الا يك اور رار نا حل را نول

 رشع لبقام ىلإ نوفرعي اوتوكي م نيذلا (ذاو) ةنيدم ى مهاسم نإو اذه

 نأ عقاولا فو. كارتأ مهنأب ن الا نوعدي « ةيكرتلا ةغللا نم رح نيئنس
 اونطوتسا ةيراشكنالا رك اسعو نيحنافلا دالوأ نم مذارشو تاعامح ضع

 اودركت سانلا ءالؤه ةيرذ نأ الإ ءنينسلا نهت , اثم عضب ذنم تابألا هذه

 ديحولا ثعابلا نأ ىرأف . ىرتتلا وأ قتلا مهلصأ اوسنو نول ّةدع دعب

 عتملاو ماكحلا ةيسنجل باستنالادرجوه « كارثأ مهن أب دارك "الا ضمب د ءاعدال

 اذه لضفو . ةك احلا ةمأالاب ةصاخلا ةريثكلا تازايتمالاب كلذ ءارو نم

 ملاظملا نم ( مورضرا ) و ( ناو ) ىتنيدم ىلاهأ نم ريثك صلخم دق ءاعدالا
 . تاقياضملاو

 ئاشعب ةنوكسم ( ممريد ) لابجو ( مورضرأ ) نيب ةنثاكلا ةقطنملا نا
 ىف ىكرألا رينلل حاحقالا دارك "ألا لابجلا هذه ناكس عضخم ملف . هتحمب ةيدرك

 ىف ةبغارلاو مهيلع ةرينملا تاوقلامل امئاد اوبلغت مهنإ لب « تاقوأألا نم تقو

 .حمالملا نسحو لاجلاب نوروبشم ةقطنملا هذه دارك أو . . ءامثلا مطابج ماحتقا

 بورحلا رامث نضخيو لائقلاو لاضنلا نتي ممءاسن نأ اك « ىزلاو ةفايقلاو

 ٠ لاجرلا لثم
 .هركلا طلتخي ثيح ( نير ) لبج وبف ناتسدركل ىبونجلا دحلا امأ
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 يمد سايتقاو ةرهاسملاوب ةراجتلاب مهب قولصتيو برملاب ظملا اذه ىلع“
 كايا .ل لس وهف ىئامثملا ناتسدركل قرعشلا دحلا امّأو . عئابظلاو تلداعلا
 . ةينامثعلاو ةيناربالا دودحلا ىف ةعقاولا

 اهبك ةيدربكلا دالبلا باج ىذلا ( ىلجايل وا ),ب. ريهشلا ىنامثملا ةلاحرااوو
 دالب يه« ناتسدرك » دالبل ةيلامشلا دودملا نأ ءكالذكص ني ه ٠١58 ةنس

 < ةرصبلا 2 ىلإ ىهتنيو «ناتسدرك» اهب ًادبيوهو ( موراذزرا_ مورضرا )

 ةلح رم نيعبس هلوط غلبيف كانت رد  ةيدام_ ةريزجلا_ ىراكح- ناو:ندع ًارام
 (78 ص4 - ج).اذه نم لقأف هضرع امّلو

 امسقم م ( 1514  ه ١ ) ةنس ةماعلا ب رلا لبق ىدركلا بعشلا ناك

 ةيناربالاو ةينامثملا تاموكملا نيب ةعزوم هدالب تناكف ؛ ماسقأ ةئالث ىلإ
 يرام 78ه 94+15 ةنس بدر لال ىف ةدوقعللا ةدهاعملا بجومبو.ةيسورلاو

 مق لقتنا «سورلاو كرتلا نيب « كسفوتيا تسرب » ةدلب ف م 15531 ةنمع

 ةيالو دارك أ نم امظع ًابناج نأ كم كرتلا ةزوح ىلإ ساقوقلا دارك أنم ريبك
 ..لصوملا ةيضقل ىناهنلا للا بسحب ءةيقارعلا ةموكملا ةزوح ىف اوقب لصوملا
 فقوملا روطت « ىمظملا برا دعب تلصح ىتلا تالدبتلاو تاروطتلا دعبو
 : نإ آلا عضولا ابيرقت كلذ نم أفنو ةيدركلا ةمالل ىفارئجلاو ىمايسلا

 نارا ىقدركلا- ١

 روتكدلا «يسرونيم ) لاثمأب نيقرشتسملا ثاحب ًاوءةيعصرلا تاموملعملا نإ
 (,ىبيل ديلا نيدلا فرش ريمألا « نيناوج ءلساه ؛ ملوكلام ريسلا « وبسوو '
 ةقطبمور «نالدرأ# و < هاشنامرك» و 6نائسرولد تايالو_عيمج نأ لع لدت

 ةيبالوب نم ىبو نجلا مسقلا فصنو «قرشلا بونجلاو ( قالبجواص  يركم )
 « ىو » ءاضق اكسس نيجربك الا .بقاجلا نأ ا« ةنحب ةيدرك « ناجيب ذأ 3



 ا جم

 « ةيعر ةوع ساماس »: ىمداضق ن ناكسلثم « ةريخألا ةيالولا هذهتيضة أ نمح

 . دارك أ مباك < وكام » ءاضق اذكو

 ىعدت نأ رهطةلايا ف ةريبك ةريشع دجوت « ةيدركلا تايالولا هذهنع الغفو
 (وانارفعز)و (وللدهاش)ى هذ ناسار خي ةميقملاةيدركلا رئاشعلامأو . (ىوناب)

 تالثلاو . ( درونجوب ) ىلو ألا ةريشملارك ىو. ( ولنامأ )و ( واناويك ) وع

 الالقتسا نيتلقتسم نيتراما ةلاح ىف راشعلا ءذه شيع ثيح (ناجوق) رخآلا
 هاعلاذ أن ومحزبو ( ناخليا ) نيترامالا نيتاه قثو ءامان نوكي داكي ايلخاد

 هذه ىلإ ناجيبرذأ نم ةيدركلا رئاشملا هذه لقت ىذلا وه ريبكلا سايع
 (07١؟ صث - ج ناريإ) . تامسنلا نمزويلم عيروحم اهدادمت غلبيو . داليل+

 ةريشع« قاردنزام > ىنو . « نكزوج د رااشع « نادم » ةقطنم يفو
 قو ( (9 هراكنايش - هراكناوش) رئاشع 6« سراف > ىفو « )١( ولنادوم

 ةريثع كرم قرف ةدمو ( وبربنع < وبرابمأ) ةريثع ىمجعل| قارعلا
 ةريشع [1:ركسنو . ذوفنلاو ةطلسلا نم ريبك بناج ىلع ىه ىتلا ( 9 كن )
 نيبو ابّنب ىتلا ةقطنملا ف « نيوزق > ةنيدم ىبرغ لامش ىف ةريبكلا « ولرمع >

 « ولناك- « اولنارقابق ةريشع « ةريثكلا اهقرف نمو « ناليج » ةيالو
 تلقن دق ةريبكلا ةريشعلا هذه نل لاقيو . ولخاشب « ولن الوكهاش « ولرداب.

 رجيللا ةلاقكم رظنأ] .( هاش ردان ) درع ىن ناكللا اذه ىلإ « ناسارخ > نم

 روتكود : تاقيقدت ىعابجلو يخميرال « راد روك ) باتك رظنا ١

 مو ةحفعلا م 411ه 1سعو ةنس ةناتسالا ىف عبظ « جرف

 نم ثقو 5 قرق سه نم فلأتت' سأجو ةوقت تاذ ةريشع (؟)
 او ورا توم ةموكح سيسأت نم تاقوال+

 . ١4١( صا 4 ج ةيمالسالا فراعملا ةرئاد
 , :( مه صراف روك) باتك (0)



 ا

 ىف دارك الا نم ريثك دجوبو . [ ىطسولا ايسأ ةيعمج ةلجم ىف سدن ومدأ
 - رادروك ] <« ناتسبق »و « ناهفصا و <« ناتسزوخ » ىو « ناليج »
 .[ "ص

 (ناريإ)هباتكن م لو الادلجلا نم *؟4 ةحفصلا ةيشاح يف نوزرك لوقيي
 نم ةياف ىلع ( ىلك درك ) ىمدت دركلا نم ةفئئاط ىناريالا قاتسجس ىف دجوت
 تانوالا نم تقو ىف دالبلا هذه ىلإ ناتسدرك نم ترجاه شطبلاو ةزكلا
 ( دركلا كلم ) مساب ةلقتسم ةموكح سيسأت نم م ١١48 ةنس ىف تنكمو

 . م 1؟4* ةنس ىت> تمأد ثيح «(دركلا ةكدم )وأ

 نيب ناسللاو ةجبللا فالتخال وأ نيابنل ًارظن « نيقرشتسملا ضع ىرإو
 ممناو ًادارك أ اوسيل ريغصلاو ريبكلا روللا نأ « نيرخ " الا دارك الاو روللا
 ا هبشلاو بابسأألا نأ ىدأ إو . دارك كالا ريغ رخآ سنج نم
 اديبأت رك ذأو ٠ ًادج ةفيعض ؛ ىأرلا اذه لثع لوقلا ىلع نيقرشتسملا ءالؤح
 . روللا ةعاج نع ليصافتو تاحاغلا ضمب لوقأ ا

 روللا ةعامج

 نع هطيفصف حاسم نيعح ىذلا « هديزك خلت » باتك ىف درو

 كبنرد نم لص الا ىف تمدق هذه روللا ةعامج نأ ميدقلا « ناتسروأ »

 دئيردلا اذه نم ةبرقم ىلع دجوي ناكو « دور -نام « دورام » ( قيشم )
 « (9 روللا - رول > يعدي - ةنيدم )7 ىرخطص الا ىأر ىلعو لس لحم

 ىف دلو ىرخطصالا دمع نب مهاربإ قدسا وبأ «لماكلا همسا (1)
 ةئس ف ( ميلاالا ) هياتك فلاو ىردطا ثلاثلا نرقلا نه ريخالا فصنلا
 , موا15  ه 07

 . ( لوفزيد ) ةنيدم نم قرشلا بناجلا ىف عقب (؟)



 دس اال

 . روللا مساب سانلا نم ليجلا اذه رهتشا ةنيدملا وأ لحما اذه ببسبف

 مث « روللا » ةدام ىف 6 ىوخلا توقاي 3 رييشلافارغجلاو خروؤملا لوقيو
 ميلقاو «ناتسزوخ» ميلقا نيب ةمقاولا لابجلا ىف قونكسي دارك الا نم موق

 < روللا دالب » وأ « ناتسرول > مما اذه مهنطوم ىلع قلطيو .« ناهفصا »
 . [ ةيمالسالا فرامملا ةرئاد ]

 ُ ىنولك هوك ٠ قاض سامو ةزيك ماسقأ ةعبرأ ىلإ روالا مسقنيو

 مظعم نأ. ىعيشلا بهذملا وه دئاسلا مهبهذمو . ىلصارول « ىرايتخمب

 < ىمل الع » بهذم نوقنتمي « ضارتعاىأ اهنيدركلعسيل ىتلا (كل) رئاشع

 « ىباردب و « ىتاي > و « دنءوهلك » و « دنءو هكس » رراشع نع الضف

 . هسفن مهذملا اذه نوقت:تعب نيذلا
 « ناسللاو ةحبالا ىف ةليثد قورفل « نيقرشتسملا ضعب نا مدقت امذ انلق

 كلذ ىلع ًاداهعا ةيسرافلا ةمأالاب موقحلأو ةيدركلا ةمأالا نع روللا اولصف
 ىوعدلا هذه نأ ىرأو . ةءروللاو ةيسرافلا نيتجبللا نيب موعزملا هباغتلا

  ىلصادول ) دوللا نم عبارلا ممقلا ةجهل نأل - الوأ ؛ الصأ ةحرم ريغ

 نولوقي مهسفن أ روللا نأ - ًايناث . ةيسرافلا ىلإ اهنم ةيدركلا ىلإ برقأ (ليف

 . ةيدركلا تاجبللا نم ةبيرق ةجهلب ةيدركلا نوملكتيو دارك أ مهلا
 ريغصلا 6« ناتسرول » ىلإ ةيمسر ةمبعب ترفاس م 1915ه 175 ةنس ىنف

 « هوكر ييك» ةقطنم ىف «ةلماع» ةدلب ف تقأو «هوكتعي » نالا هل لاقي ىذلا
 تاساردو ةيوغل ثحابم ضعبب مايقلا :رم اهالخ ىف تنكمت' مايأ ةرشع

 . ةيدركلا ةغللاب مهعم ثدحمأ نايحألا بلاف ىف تنك ثيح « ةيفارغوننأ

 )١( ىوخلا ىورلا توقاي نيدلا باهش هللا دبع وأ ) لماكلا همسا (

 ه4 ةنس ىف دلو ه   1١54باتك ةريهشلا هراثآ نمو م ١ «نادلبلا مسعم

 مجرتملا ( ةيرصم ةعبط هلو . تادلجا/ ف كسييل 1484 ةنس ايروأ ىف عبط )
)0) 
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 اح . تاجيبللا فالتذل كلذ نم انمنع نأ ريغ نم « ةلوهس ىلكب متافتن انكف
 نكع ال كلذ نكلو (:هياييغ» ةسدم حفر يدخل را كانمب قأ

 ةيدركلاتاجبللا نيب قوفلا نم رثك أ ء تاقوالا نع' تقو' ىأ ىف نوكي نأ

 . [ بائكلا اذه نم ناسلا ثحبم ىف اذه تحضو أ دقو]] ٠ ىرخأالا

 « "!جيرف» روتكدلا ثاحأ امسالو نيقرشتسملا نم ةفئاط ثحايمتبثتو

 نومسقتي دالبلا كلت ىف دركلا نأو . ناويإ دارك | ماسقأ أ نم روآلا نأب
 قوتطانلاو « ةءدركلاب نوةطانلا :ناسللاو ةجبللاةهج نم نيميظع نيمسق ىلإ

 ة_جبالا ىف نيتفئاطلا نيتاه نيب ةيوق طلاور كانغ نأ نع ال_ظف . هئروللأب

 ةريبكلا ةفئاطلاكلت تمنتقلا دقو. تاداملاو ديلاقتلاو عئابطلاو قالخألاو
 بعقلا عم اهرصتع ةدحوو ةعاملا هذه ةيدركب لحاطفلا نيقرشتسملا نم

 .. ناورب « لساه « هيرؤل ؛ وكلام نوج ريسأا لثم ءىدركلا
 ( جير ) ريبشلا حايسلا نمو ( دروك نويسانال ) فلم نم لك اذكو

 ريهشلا ىنامملا خ رّؤمملا نأ 6 . ىدركلا رصنعلا نم ريبكلاو ريغتصلا رولل ادعي
 نا »". روبشملا ىرتلا هخيران نم لوألا دخلا ف لوقت ( اشاب تدوج دنحأ)
 تعشو ةدحاوةمورأ نم « كالاو؛ ناروكلاو « ىرايتخيلاو « روللا نه الك

 ثاربا قاكتس مهف# بعنشو عوف“ ةدنت ىلإ ءالؤث' نم مسق لك متسقتبو « دحأو

 دالب تحن سراف ميلقاب ( زهره ) دالب نم ًائادتبا « اببف نورشتاملاو-نويلتعأألا

 (84* ص ) « ةريغلا دئزلا هةريشغ منهو ٠6 شءرض »و « ةيظلم >
 ةخعبللاو ةغللا ق-ةلظيست ظؤارف' نأ « عوضوللا اذ د ىف-لوقلا' ةوفصو

 ةاظرفتم ار اهب وهتش رانتعا و ضتنبلا ع نع ارت زبمتو ممألا قيرفتل ىكتتال

 ىلا عملا لبق نم نيلرب ىف' متبل: دق' لضافتا فلوثملا اذه ناتك لا( )١
 ةئس'ق'ةثردصاو هثعتطاو' الكرت ىف ةماعلا ننرجتهملا' ةنردم هت وتو « قرصا

 .( رادرؤك)'مداتحت لؤبناتسا ىف 1831ه



 اس و #هباس

 ةبيرقلاع ورفلاو ماسقأالا ىف: ًامتح دجوت قورفلا هذه لثم نأل'. اهئدح
 هنال وقل نأ: نكمعو.. ةديمبلا ابءعورف نعالضف ؛ ضرأالا ممأ نم ةمأ ةأل
 ةنيدملا ىلاهأف . ةيدرك تاجط ةدنع الثم هسفت « ةيناملس » ءاول ىف دجوت

 ىف « هراب » لوقي ىدئوانللاو « هب ؟ىج » ىنممب ( هيب - هنيهم ) نولوقي.

 دجوت ةجبللاو ةّئللا ف قورفلا هذه لف . « هريبم 3 لوقي ىورقلا نأ نيح

 رصمو ماغلاو قارعلا راطقأ ىف ةيبرعلا تاجبللا ىف قرعلاك تاغللا عيمجج ىف

 . ةيراغلبلاو ةيبرسلاو ةيسوراا تاجوالايف قرفلاو « خل... ندلاو زاجملاو

 ةبل ىف تاجبللا نيب قرفلاو « نبابتلا اذه ًاشنمو ببس نأ ىل ربظيو
 نال« ةفاعلا فراعملاو.مولعلا راشتنا ةلق ىلإ رثك ألا ىلع مجرب داو

 ًامدق:نوبفلاو مولعلا مهيب تمدقتو ماعلا ميلعتلا اهدا رفأ نيب رشتناةمأ لك

 .اهئاجهو اهناغل نيب نم تافالتخالاو قورفلا كلت كش الو تلاز « ًاسوسع

 و « ندال » لهأ تاج كلذ لائم . ًاريبك اصقن كلذ صقن لقألا ىلع وأ

 مزال 1 يار دو دمار < صراعا ملقاو ا ةقتركملا »

 تبراقدق « تاغللا هذه تاحط نيب ةدو>وم تناك ىتلا ةريمكلا قورفلا نال

 فراعملا رشني اومتها اذإ دركلا نأ ف برالو . ْنآلا ءابتالاو لاوزلا

 قوروفلا هذه. صقنت فوسف « مثدالب ق ةيدركلا ةفللاب ميلعتلا ميمعلو

 ةمأألا حبصتلو « ًائيفف هدر تاحبللا نيب ةدوجوملا تانالتخالاو

 ةممن تلان .ىتلأ مه الا رئابك ءذاسللاو تاجبللا ةدجوم ةماع ةْحل تاذةيدزكلا

 . ةدحولاو داحمالا.

 روآلا ددع م ده 1 >1؟هه ةئس © نؤونزك» ريهشلا قّرشكدملا ردق :



 مدلل د

 ( ١4ر٠٠ )و ةيرايتخبلا نم مسهنم ( 17« ر٠٠٠ ) نا لاقو . ةمسن فلأ

 . ريثصلا رولا ىنعأ قيملازم ( 9٠١ د ٠0٠ ) وبيولك وكلا نم
 ,قيقلا دادعت ىف تاقيقحتب « ونيبار » قرشتسملا ماق م 1505 ةنس قو

 .< هوكشب 3 ىف نكست (ةمسن ٠1ر66٠ ) ةرسا (؟١ر 9٠ ) نأ هل نيبتف
 .6« هوكتشي »ىف( ةمسن ةءرء.0)ةرسا(١١ره٠0٠)و

 ناوإ ىف ءدركلا دادعت

 :ليزبال ناريإ ىف دركلا دادعت نأ « ةيمالسالا فراعملا ةرئاد 3 ىف درو
 .لصوملا ىلإ تمدق ىتلا مالا ةبصع ةنبل نأ نيح ىف.ةمسن قويلم فصن نع
 4٠ ءر0٠٠)ب ناربإ ىف دارك الاددع اهريراقتدحأ ىف تردق ءابلهأ ءاتفتسال
 مداع نأ ( قالبجواص - خالباس ) ةدام ىف ردصملا سمت ىف اضيأ ددوو
 -[188 ص *- ج] ةمسن ( ؟١٠ر٠٠٠ ) غلبي ةيدركلا دالبلا هذه ناكس
 ,مومظعمو داليلا هذه ناكس ددع نأ ( ناشامرك- هاشئامرك ) ةدام ىف دروو

 , مسقلاو اذه . [ ١٠م0 ص« ج] ةمسن (؟:ءر٠٠٠) غلبي « داركأ

 ةيالون ةمقاولا « ةيمرأ » ةريحبل قرشلا بونجلاو « ىبونجلاو « ىبرغلا
 .نطومو ىوأم اهلك « ًابيرقت نين ويلم اهناكس ددع غلبي ىتلأ « ناجيب ذأ »
 « دارك "الا ناكسلا نم ( 1؟ر٠ ٠0 ) اهب < ساملس > ءاضق نأ اكو دارك الل
 < وكأم » ءاضقو ©« ىوخ » ءاضق ىلاهأو ناكس مظعم ىف هسفن رمألا لقو
 ةةيرثك أ كلذكو . اضيأ دارك أ مهلات « ةيمرأ » هريحب نم ىبرغلا لامشلا ىف
 .نم دارك أ( ناجيهال ) و ( هنشأ ) ىلاهأ عيمجو ( زودلس ) ةيحان ناكس
 .هذه دعب نوزرك لوقيو . ةيدركلا رئاشعلا نم اهريغو ةيئازرزلا ةريشعلا
 :ماعلا اهدادمت غلبي ىتلا ( قالبجواص ) ةلايا ىف دركلا دادمن نا تامولعملا

 <<+») خلبي هاهنامرك ةلايا يف دركلا دادمن نأ اك نويلم عبد غلبي ( 460 )
 .م:[ 004 ص ناريإ ] . تاممنلا نم اهلأ ( 1٠١ ) نالدرأ ةبالو ىفو .انثأ



 تالا

 (خالباس ) ناكس ادعام «ناجيب رذأ» ةبالو دارك أ دادمت نأ اذه نم مهن

 ٠ ةمسن فل ىتيام نم رثك أ ردقت لفأ ىلع غلب

 (جدننس - هلم ( ن الا اهزكم ىلا (نالءدرأ ِ نالدرأ) ةبالو امأو

 )١60( طقق مهنم + نيرضحتملا دع غلبي ثيح ؛ دارك أ ابيرقت اهناكس لكس
 غلبي ةلاح رلاب ةيبدلاو غزا 4 ةيدركلا راشملا تالئاعو رمأ ددع نأ م املا:

 ةيالولا هده لب دارك كنا سوفن دادمل عومج نا ىأ ةرمأ (م؟ر)

 دركلا دادمل نأ اذه نم حذتيو . () ةمسن فلأ ( 5580 ) نم رثك أ طقف

 كلذ ىلإ انمضأ اذإو .ةمسن نويلم نم برقي ؛ ةمبرألا نادلبلا هده ىف ماملأا

 تايالو لثم « ناريإ ءاحتأ عي يف ىرخأألا ةيدركلا قطانملاو دالبلا ناكمع
 ةلايإ قاكس عيمج عم «ذادمم نيوُرَق « قاربط « سراف « نامرك ء« ناسارخ
 .ةمسن نيئويلم نم رثك أ ناربإ ىف دركلا دم ذئدنع غلبيف « « ناتسرول >

 ناريإ دارك أهل ىقيقملا دادعتلا نأ ىه . اهب حن رصتلا بج ىتلا ةقيقحلاو

 شعب اهركذ ىتلا تادادعتلاو تاريدقتلا عيجج ناو « امامت مولعم ريخ

 سدملا ةرئاد نع اهلكج رخم ال امن 1 اهانرك ذ ىتلاو نيلاحرلاو نيقرشتسملا

 ددعلا ةفرعم ْنذإ نكمم الف « هيزأ ىلع ءاصحا ىلإ دنتست ال ذإ « نيمختلاو

 . قيقد يماع دادعن ءارحا دعب الا ء«نارإ دارك ل قيقحلا

 ايكرت ىف دركلا - ؟
 « ةدئابلا ةينامثءلا دالبلا ىف ةيكرتلا ريغ ماوقالاو رصانعلا نأ فاخ ريغ

 ءالحلاك . بئاصملاو تاليولا نم رياكل ىمظعلا برحلا ءارج نم اوضرم

 ضرعتلاو « ةلئاقلا تاعاجملاو « ةكاتفلا ضارمألاب ءالتبالاو . ناطو الا نع

 «ةموكحلات ارادا نم؛ةءوننملا ةيلاملا تابلطتلاو «ةرمدملا ةيبنج الا تاراغالف

 « دالبلاف ممديرشن و مهنا.فاو مهمظ همةدأبا ىلإ كلذ لك ىدأف. شدمجلا ةدايقو

 )١( ةيءالسألا فراعملا ةراد ؟؟د صد 4-ج .



 باو

 - اضن ةماعلا برحلا دول اهسبنن تاليولاى ب« يمرإملا ذهب اوييبصَأ ارك

 «ريغب قمل امم ريثكب رثكأ عل ئاصملاو تاليولا هذه نم دركلا بيصن ناكو

 هبيصأأ اميح م1407 ه.108 نس ىنف . ةيكرتلا ريغ رصانملاو ماوقأألا نم

 .يلاهأألاو ناكسلا ىلجأ « ثراوكلا عاونأو «تاماجلاب ىناثلا ىئملا شيلا
 < لبموملا تاهج ىلإ مهدرشو« مهناطوأ نع ركب رايد » فارطأ, ىف دارك الإ

 هربلا ةردش نم « نيدرشملا ءالؤه نم نوريثكلا تاف.(هنطأ ) هنذأوءبلحو
 مهنعأب اوأر مهنا! ليصوملا ) ةنيدم ىف ذئتقو اوناكن يذلا ركفيو . عوملاو

 جراوق ىف تومت تناكنيكاببملا ءال ؤه نم فالآن ا بيك« مهنا اب اوءعسوأ

 .يدركلا بمشاا ناذ اذه نع الضفو . ٍتاراجلاوةقزألا اياوزو قرللا

 4 مسرد » ةدو' ءارج نم لاوم ًالاوع سبقنا ق.ةحدة رباسخمب بيصأأ .هِمجأب

 مرالبملا ىلع مهنم ريثك هركأ مث . م.اؤ01 -ه السوي. ةنسم اهييمط علدنإ ىتلل

 « ديعس خِِشْلا» ديهشلا موحرملا ةروث كالذ دمل تيماقوع نطولا نعداعتبالاو

 مي 17145 ةنس ىف « اشإب يرون ناسحإ > ةروث مث م ل0 مام ةنسر ىف

 ريثكب هتباصاو ؛ اب_سوأألا ناتسدرك ب ارخ ىلإ كلذ لك ىْسْفَأَ م1990

 يليرتتلاةسايس تلجِتف «.دالبلا ىف.ديريثتلاو لينقتلا نم تاليولاو يئابهملا نم
 . لازت الو اهرهاظم ىلجأب تابجلا ميم يف

 ةلثمةينالفلا ةهلا ىف نأ حم.ربصتلا ًادجٍبعصلا نم ىرأءبابسأألا هذهلف

 غضوملا اذهف « باومصلا نم ةيبرق ة ةركف ءاطعأالو . دارك "لإ نم ردقلا اذه

 0 عجرت قلانوو تامولع» «ىلإ دوع ال أو امضم يتارأ

 ىمسملا .هباتك يف « (1) سكياس كرام ريسلا » ريبشلا قرشتسملا ركذ

 دامو حر ةلارغفلا لاوحأ ىلع اماللبا نيةرثَبسملا رثك أ وبه .(9)
 .ةياردةجيتن ىهو . ةيدركلا ٌراشعلا نع ةياغل ةئيقد ةضيؤتسم ثاحيأ هلو

 ىف اهفاط ءعبرم ليم 7 ر ه٠. اهتحاس٠ نادلا يف ةحايس ةركو ةليوط



 هلم 1[ 370 سس

 ايكرتب ةيدركلا رااغملا نع ًانفاو 6 عمي [ طع ءقاز مانو, اودع طعم اهمع]

 ةخويو . ندملاو ىرقلا ناكبس نم دارك الا نع ائيش ركذي ال هنكلو
 دالبلا ىف ةيدركلا رئاشبلا دادهتل ةفاثكلا طخ نأ باتكلا اذه ةطيرخ نم
 ةيطلم نيك 1 اراز_ نام زِرأ  مورضرأ  دركشلا) طخ وه ةينائملا

 . ( ريبكلا بازلا بصم  نيدبام دوط ىب ونج - ةدوأ - كلجهريب - ىنسهي
 لوقي دارك الا نم ندملاو ىرقلا ناكس اهيف ميقي ىتلا دالبلا ديدحم ىفو
 دركلإ نيب ىل_مافلا طا نا ( 7«هالونع زد /(بهلزكامم ) باتك فل وم

 . ؟ ىلدنو »و ريغصلا بازلا رج برعم نيب دنوملا ميقتسملا طملا وه برعلاو

 . ايكرثو ناريإ دالب نيب لجافلا دجلا وو لالا ةميبطب قرشلا دجلاو
 ةريحب فارطأ ىف نمي الاو دركلا شيعي « )١' رخآ قرشتسم لوقو

 نيب امف دركلا دادعت ةفاثك لى ونجلا داو . نيحزتمو نيطلتخم « ناو »

 ) 1مودام# ) قرشتسملا لوقيو . ( داصيجص رواج شيف )طخ وه نيرا

 راق مورمضرا ب ىيدوبد) طخ وه دركلا داديإ ةفاتكل ىلامشلا دملا نا

 يصاب طلتغ ايلعلا « مورذرإ » ةيضه دارك أ نم اممق ناو .( ناشيدآ وأ
 ,(9 تيسو لاو سكرجلا نم ساقوقلا ىرجابمو كرتلا لثم ىرخأ

 هذه لامش يف اورشتنا دق دركلا نان ةريبكلا ةقطنملا هذه نع الضفو

 ١44( صرزملاب ع س ريتر) وهو )١( فلؤملا . ةيلاوتم تالحر عم

 نمي فلم ا ىبمكرجلا يعشلا عورف دحأ ( سالا  ٍصألا ) هلبل (؟)
 ةغإلا ىف "ىداجلا هانعم سالاو اذه . سكرتلاو سكرآلاو كسكلاو صإلا

 هانعم ةيسكرجلا ةمللاو هيرالا تاحلالا ىف ( هوك  هوق ) ظفل نأ 5 ةيسكرجلا
 ناللا )وأ ص الا ةمأ ناو سالا لبج ( ساقوقلا ) ىنمم نوكي اذه ىعف لبجلا
 تقلطا ءاممأ ةثالث اط ةدحاو ةمأ ( ناجربلا  زربلا  جريلا رو ( فالآ
 ءادشالا ( قوكتافلا ) هانعم ( نال1) و . لاوحالاو فورظلا بسحم اهلع
 مجرتملا . لضؤفالا سكرجلا الع دحأ مدالا . صخش مسا ( جريلا  زربلاو)



 كقتو ىدركلا نطولت ماعلا عضولاو . ىبرثلا ام.ونجو اهبرغو ةقطنملا
 . ةيموقلا ةطلرحلا ىفام اعون حضوم قطانملا

 <« ايكرت 2ىف دركلا دادعتنأ ( ةيمالسالا فراعملا ةرئاد) ىفدرو دقو
 ًانويلم غلبيم 1458 - ه1844 ماع وكسوم قرشن ىذلا ءاصحالا بجوع

 دركلا داهمت نأ ركذن ةيكرتلا قئانولا نكلو . ةمسنلا نم نويلم فصنو

 انيطمي ال اذه نأ ىف كش الو . ةمسن ( ه5 ر ٠٠٠ ) وه ةلاحرلا رئاشعلا نم

 نأ دحأ ىلع فاخ ريغ هنأال . دارك ألا نم مسقلا اذه نع ةحيمس ةركف
 نال : ًائيشف ًائيش صقانتلا ف ذخآ هناو « هتميبطإ ليلق مسقلا اذه ددع
 ىلإ امويف امون مهئجلت « ةيعامجالاو ؛ ةيسايسلا فورظلاو ةماعلا ةايحلا

 . رارقتسالاو ةماقالا

 نايبت ىف نويلم فصنو نويلم مقر فرأ ىرأ ىف مدقتام لك عمو
 ةئيقملانع ديعب كلذ نا لوقأو لب ٠ حيد ريغ ايكرت ىف دركلل ماعلا دادعتلا
 ةحفصلا ىف ابسفت « ةيمالسالا فراعملا ةرراد » ىف درو هن ال . باوصلاو

 « ناو 2 و « مورضرا » تايالو ناكس دادمت نا « عبارلا اهدلجم نم 4

 (؟رتعغ؟ر٠٠٠ ) ةماعلا برحلا لبق غلبي لاك« طوبرخ 2و « سيلدب »و

 ناكس فصن نا فاخ ريغو . نيماسم ( ارث؟4رء٠٠ ) مهم ناكو . ةمسن

 ىرخألا تايالولا اذكو . ىدركلا رصنعلا نم ًابيرقت « مورضرا » ةيالو

 انه نيرشتنملا كارت"الا نم اليلق ادعام« ةتحمب ةيدرك اهنَأب ةروهشمو ةفورعم
 نع عبدأألا تايالولا هذه ىف دركلا ددع لقي نأ نذإ نكمي الف « كانهو
 قوام فيمتو قود

 نطق ( يرق روتكدلا ) و ( سكياس كرام ريسلا ) نم لكل وق ىلعو
 . ايكرت دالب نم تابالولا هذه ريغ ىف دركلا نم ريبك ددع

 « قامريا ليزق ١ رهن ضوح ىف ةنطاقلا ةيدرك-لا رئاشعلا دادعق غلبي ذإ



 - اموادس

 ددع برقي ةليبق ةرشع نامت (0) © ةرقنأ » و « ةينوق » ىتيالو ةيلخاد يفو

 هذه قرشو © ساويس ه ةيالو ىفو . ةرسأ ( 172٠60 ) نم اهرسأ

 سخ اط ىنلا ةريبكلا « ىريكجوق » ةريشع نكست «اراّر » ىفو « ةنيدملا

 غلبيف «اراز» و « ناجم زرأ نيب ىتلا ةقطنملا ىف ةثبنمو ةلقتسم ىرخأ قرف
 ةنوردنكسالا جيلخ لامث ىف نأ مع ةرسأ ( ١١2٠٠٠ ) اهقرف عم اهدادعت

 ءاوا فو . ةرسأ (1١؟د ٠٠٠ ) نم رثك أ اهدادمت غلبي « ةريثع (15) نطقت
 غلبي ةقرف (١؟)ىلإ مسقنت ىتلا « ىزاربلا 2 ةريشع نطقت « اهرا - ظروأ »

 فلؤملا راشملا هذه دادعت عومجم غلبيف '' ةرسأ( 7١ر٠٠ ) اهدادمت

 اذه ىلإ انمضأ اذذ ًابيرقت ةمسن فلأ (00) ءاهز ء ةرسأ فلأ (ه8) نم
 داركأ دادعل عومجم غلب « ناهدرأه و 6 صرات » ىءاول دارك. دادمت

 دارك ا دادعت نع رظنلا فرصب . ةمسن ىتويلم نم زك أ « طقف ةيلاحلا ايكرك
 .٠ ةروعو قارعلا

 ه١ «هبةنس ةيسنرفلا ةموكحلا هتردصأ ىذلا«رفص الاباتكلا » ىف درو
 نأ م« ةمسن ( ؟رء١؟رهحال ) ب ةينامْملا ةلودلا ىف دركلا دادمل م ا5٠؟
 لبق ايكرت دارك ا ددع ردق ىمورلا « ءاودانؤا - ىجالز » لارنجلا

 ابسفن ةيئامملا ةموكحلاو .ةمسن ( ؟ ر 6٠ رواه ) ب ةماعلا برحلا

 ادعام كلذو ةمسن ( ؟رد؟7ر 410)ل ماذ114 ه1 ةلس مهتردق

 . (©0 لصوملاةءالوو روزلا ريد ءاول ناكس

 ايكرت ىف دركلا دادعتو ربدقت نأب نآلا فرتعن نأ بجيف اذه عمو

 تماتىذلا ريخ "الا ءاصحالا نا  الوأ هن ال . ناكمي ةب وعصلا نم وه ةيلاحلا

 لهس دارك |نع ةميقلا هثحابم (36 . 6هءومو طءعمما) ذاتسالا رشن )١(
 . 1مكو ةنس دادعاىف (عندع لع 0هدد :هدص0ع5) نيملاعلا ةلجم ىف ( هنامح )

 ©8441 0079 ص (ريخآلا ءافلخلا ثارت) باتك « سكياس كرام ريسلا (؟)

 . 45 ص . كرثلاو ةيناتس دركلا ةلئسملا باتك رظنأ (م)
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 هيف ادلمجأ  ًايناث  نولوقي طك ةبولطملا ةدئافلاب تابلو ةيكرتلا.ة موكل لوب
 ٍةيدركلا ةيموقلا امرسالو « ةيكرتلا ريغ تايموقلا ىلإ ةراشالا ءايمحبالا اذه
 هالعا دج بِمملا نم اذإف . ةيسايسلا تارابتعالل اجرك ذ.مدع اوديمت .ذإ
 . ةيلاحلا «.ايكرت د دارك أل قيقجلا داديبلا نع انج ةجيحص,ةركبف

 ٍةنهارلا .ةلاخلا ىف ايكر' ىف دركلل ىتيقملا ددملا نوكي نأ ىعيبطلا نمو

 هاهان رك ذ نأ قبس تلا لماوعلاو ؛ بابسألل كلذو.ةماعلا ٍ,برحلا لبق هنم لقأ

 ءاوأ نكس نا (') «.ةيمال_سالا فراعملا ةرئاد » يف درو هنا كالن ٍلاثم

 يف « ةمسل ( #هءرع» ) غلبي ىمظعلا برا ليق مدادعت ناك « ىراكح »

 ةنس ايكرت ىف ىمسرلا دادجتلا نم ذخوتي هنا لوقي () ىفوج كإنملا » نأ نيج

 مهر .0) نع ةرابع حيبصأ ءاوالا اذه ناكس ددع نأ مادكال مالحلاك

 م1955 ه48١١م ةئسل ىونسلا ىبايسلا ميوقتلا ) باتك نا مع ٍطِققف ةمبسن
 دادببتلا اذه ردت ( ام 512 ورصفم“و الوم - 30و ح 1م.ذ ص ىف

 ا .(م١رودم)ب
 .ةعبرأن م ةفلرئم « ةماعلا برحلا ليق تناكىتلا ( سيلدب ) ةيالو اذكو

 غلبي ذدئنيح اهدادمل كراك ( درعبس « جنك شوم « سيلدب ) ةيولأ
 ”[ريخأ ايكرت هب تماق ىذلا ماعلا دادعتلا نأ نيح ىف (0 مسن ( كةدرح٠٠)

 ..ةبسن ( ؟4«ردال* ) ىلإ ةرالا ةيولألا هده ناكس ددع لوز/ ديف

 غلبي ةماعلا برألا لبق امف اهدادعت ناك ىتا| اهسفن <« سيلدب » ةنيدم نااك

 .ىلإ ريخأالا ماعلا دادمتلا بسج ًاريخأ كلف لؤأ دق ٍء ةمسن ( هر00)

 ةنلا تمدق « ةريبشلا ( نيلرب ) ةدهاعم دعبو .() طقف ةمسن ( 5ن٠00)

 وممن صيماولوؤ هل مومةنس (؟) ؟,5ص-د_ع-ج (3)
 كانملا(4) .اناو صاج ةيءالسالا فرابلا.ةرئاد (")

 . ا995 ةنس « ىنوج



 سل يبس

 .يروش سيئر يدركلا «اشإب ديمس» و يزيلجتالا « اهابركيب >اهماوق ةليلتغع

 .هناكس دادعتب مايقلل فاتسدرك ىلإ ؛ ينمر "الا « ىدنفأ سانيم 2 و ةلودلا

 .( ركب دايد ) ةيالو دادعت نأ ةنجللا هبله ريرقت ىف دروف ٠ ممتايموق نييعلو

 هيه دادجت لزن دقو . نوهسم فلأ ةئاعس مهنم , ةمسن ( م40 ر٠٠ ) غلبب

 ةيولأ ناكس دادمتو . (1) ةمسن ( ؛8"رك** ) ىلإ ه ١٠١ ةنس ىف ةيالولا
 ,( ”الالر 6, ) ىلإ لصو يمظملا برمحلا دعل ( ندعم ؛ نيدرام « ركب رايد )

 , (5) م 155909 ةنس دادعت بسح ةمسن

 سن م دارك كولا .٠ نم لولف ريغ دد-ع اهسفن لوبناتبسا ةنيدم ىف دجويو

 . ( ”صدروك نويسان ال ) ىف ىلاذ دوعف ةاتسلا كالذد ىلع

 ىف مجري اهمجأ ن ..كلو « ةريئك ناكيملا ددع ىف صقانتلا اه بابسأو
 4 0 ةحردلا قو 6 0 ةيرايجالا ةريدملا 0 ىو ل .ةحربدلا

 . ماعلا دادمتلا نا كائذ عمو . 0 أح ربسم طبسو "لا

 . ديك أتلاب نويلم. فيمنو نويلم نم رثك أ غلبيايكرت ىف نيقابلا دارك الل

 1941١ ةنس ءايوحا بسح (29 « ةيمالسالا فرإمملا ةراد»سوماق ردي
 < لموملا » هالو ىف دارك الل ماعلا دادعتلا ءعم 15؟4 اذى م 49*١1

 ءالؤط (ةيموقلا) ةيفارغوثالا ةلالاو . طف ةمدن (؟ةئرءءال) ب ةعدقلا

 لبق نم ةدفوملا ءاتفتسالا ةنإط هتءضو ىذلا ربرقتلا ف ةصضوم دارك كلا

 هتاتسالا عيل داوج ىلع« ىتاغل ايفا ر جو خيرراتةينايعكلام : باثك )١(
 وسامي حلصلا رك ْمَأ لارتجلا اشاب فيرش ةركذم رظلا(؟) +1١ ةنس

 ؟-جءااسجاص (*) .ماواؤ هامل ةنس
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 ( و5 مقد ) نيتطيرخلا ىفو « م 148 ةنس ىف قارعلا ىلإ « ممأالا ةبصع
 ىه ىلا ةءالولا هذه ىف دارك الا ناكسلا عيزوت ةيفيك نا م . هب نيتقفارملا

 هذه تاقيقدت بسح « قارعلاب ةقحلملا ةيلامثلا ةمبرألا ةءولألا نع ةرابع
 : ىلأي ام ةنجللا

 (0)ع#رععو لصوملا ءاول لخاد ىف

 ١؟/ءركو» ليبرا و

 غ7رثدوعو كوكرك 2

 | م816رق٠»ه ةيناماسلا از

 )2( ًايدرك ةةكردو» عومجلا نوكيف"'

 قارعلا ىف ىاسلا بودنلا ليكو ناك ىذلا ( نسلو ) ىال آرملا لوقيو

 دادعل نأ ( ٠0+15 195117 ةنس نيرهنلا نيب ام ) هباتك ىف « نمرلا نم احدر

 .(197ص) ةبالولا ذهل ناكسلا عيمج فصأ نم رثك ألصوملا ةيالو ىف دركلا

 هركذام نيبوى«ريدقتلا اذه نيب ةمسن (43د0٠٠) غلبي قرف كائهو اذه

 ىأ ىدبي نأ ريغ نم ( 40 ص « قارعلا ةيفارذج لصفم ) باتك فلم:
 . كللذل ببس

 ةينامثملاةلودال هخيرات نم عبارلا دلما ىف ( رماه نوف ) ةمالعلا ركذي )١(
 دارك ١اضيأ لصوملاةنيدم سفن ىلاهأ نأ) « ىكرتلا « ا ناوج 3 خيرات نع القت
 ةيكرتلاو ةيبرعلا تاغللا قوفرعب كلذ ىلع ةوالع مهنأو ةيدركلاب نوملكتي
 ةفيلخ ىجاحلا هفلؤمل يفارغج باك « امت نابج »نأ حيدحصلا ( هيسرافلاو

 مجرتملا . نونظلا فشك بحاص ىبادج بتاكب ريبشلا '

 ىذلا ىممرلا دادعتلا ىلع ءانبو اذه . ىو هس ص هنحالا ريرقت (؟)

 ةيالول ماعلا دادعتلا غلبي ( ١902  !١ةسس ) ىنس ىفةيقارعلاةم وكحلا هت رجأ
 (١رءئارها)*) ةيولأ ةعإرأ نع ةرابع نالا ىه ىنلا ةعدقلا لصوملا“

 ةنإل اهتءضو ىتلا ةبسفلا يسح ممددع لقيالو دارك ١ اهتيرثك أ سفتالا نب



 ههاوفاب

 .لصفم) باتكر دقتو ممأالا ةبصع ةنجل ريدقت نم الك نا ىدنعو
 .ء طاقنلا ضعب ىف ىملعلا صيحتلاو قيقحتلا ه.مقني (0) قارعلا ةيفارغج
 الع اليت لجسي ل « آلا ةباغل ماعلا قارعلا ناكس دادمت نا - الوأ
 .( م” مقر )ةفيحصلا ىف قارعلا ةيفارنج باتك فلم كذب فرتعل ام ًاقيقد

 يف « دادمتلا كالذ ىلع ةلادلا مار ألا نم هأر ةنامو هارأ ام لك نا نع الضف

 نينظوملا تاريدقت ةجيتن الإ ىه نإ « ىرخأ بتك ىفو ةيونسلا ميواقتلا
 . نينسلا نم اهدعب امو, م 5 - م14 ةنس ىف مهضورفو زيلجتالا

 ناكسةلاحل ممأآلا ةيصع ةنإ تاساردو تاقيقدت 3 انن نا ىرأ ىتا ىلع

 ضورفلا كلت رم رثكأ داتءالاو قوثولاب ةريدج « ةيلامثلا ةيولألا
 . ةقباسلا تانيمختلاو

 0 تادويق وه رخآ ردصم « نيساسألا نإ هيوم تاعي

 مخك اىعال) (ما44*1 145 )ىنس ىف تئشنأ ىتلا ةيمسرلا ةموكملا
 ىف روكذم ىمجسرلا ليجستلا اذه ةصالخو . رئاشعلا دادعت ىلع لمتشت لو
 اهبسفن سوفنلا ءاصحا ةرادا نا دقتعأو . ( قارعلا ةيفارخج لصفم ) باتك
 نع الضف « ًادج صقان اضيأ ىوكسملا ءاصحالاو ليجستلا اذه نأب فرتمت
 دينجتلا نم ًاقوخ « ىلاهألا نأل « طالغألاو ءاطخأالا نم ريثك ىلع هلامشا
 « كلذ ىف مهيلع طغض اذإو . هاصحالاو ليجستلا نم نورهني اوناك ماعلا
 مموعدخيل . كلذب نيفلكملا نيفظوملا ىلإ ةئطاخ تاموملمم ميد ىلإ اوددإب
 .ةقيتملا نع مثواذإو

 اضي أن برخالا نيردصملا ىف دو>وم ؛هسفن زرابلا بيعلا وأ لماعلا اذهو

 دادعتلا نا «  قارعلا ةيفارغج لصفم » فلّرم لوقي !ك - لوقأ كلالو

 ناكس غملد ماعلا دادعتلا اذه ىلعو . ةمسن فلأ ( 7.٠ ) نع مهالا ةبصع

 (4 ر 55ر50 ) قارعلا ةيولا عيمج
 ,مجرتملا .قارعلا شيجلا برح ناكرأس يئر ( ىعثاحلا هط ) قيردلا هفترثل ( )١



 م - ١#

 ىلإ ةدنتىلا تاداذمتلا نم ًاددع رثك أ « قارملا نكس عيش قيقألا
 نأب ىلوق كاذ:ىلإ فيضأو . ناآلا ىت> تربلغ ىتلا تاءاص>الاو-تاربدقتلا'
 . اضن قارعلا ىف دركلا داهعتل ةيسنلاب كشالو دراو هسنن ضارتغالا اذه

 زوجيال قادلبلا نم دلب ( ةيفارغونثا ) نع ثحببي ءرملا مادام - ًاينان
 بهاذملا نيانتو دئاقملا فالتخاىلا ك8ذ ىف رظني نأ هوجولا نم هجو هل:

 لصف الا 6 قارملا ةيفارغح لصفم » فلوثم ىلع بج ناك_ف . تاعزتلاو

 لصأألا نع « دركلا ىتاروظ نيب نوشيعي نيدألا دوهلاو ىراصنلاو ةيدنزيلا
 عم هسفت وه لف اك ءالؤه عم لمغي ناو « ةءدركلا ةيموقلاو ىدركلا
 ميلك مرد ثيح ةيقارعلا رصانعلا نم مثريغو دوهيلاو نايرسلاو نيين ادلكسلا
 كرامريسلا ١ ب كلذ ىفىدتقي نأ هب ًايرح ناكو .(؛5ص)ةيبرعلا ةيموقلا ف
 ىف ناتنس » باتك فاؤعو ءدركلا ةيفارغؤنلا نع هئحابض .ف <« سكياس

 ىف ةينيدلا رصانعلا رابتعا بوجو ىلع (4 ص) ىف صن ثيح « ناتسدرك
 . ةيدركلا ةيمؤقاا نم ناتسدرك

 نوديزيلا : ىلا يام ىلع (08 ص)اهرب رقت ىف ممالا ةصعةئملصنتو اذه

 ملكتي هسفن موهل ١ ناب نودقتمي لب ءامب نودبعتيو ةيدركلا نوملكني
 سكياس كزام ريسلا نع القن ؛ هسفن ريرقتلا نم 55 ص ق.دروو ؟« ةءددركلا

 ةيماع تاساردو تاقيقحت اهالخ ىرجأ» ةدم اه ماقأو © راجنس > راز ىذلا
 ةبجولا نم اذه سيلو, حاحقأ داركا ةيديزبلا ءالؤهذأ ىف كشال »: ىنأبام
 هبشلا ماع هبثل ةديحراخلا ردا راسو مبماسجأ نأ لب ء طقف ةيوغللا

 «راجنس» ىلإ هنمارو رجايف « عبنم مهنأ رهاظلاو. ريهشلا ©« ممرد 2لبج داوك ١

 . « ةيمالسالا نادلبلا ىلع ةرمدملا هتارافإو 4 كنلزوست » روبلخ ديعب

 طئارخلا ىف دينا نيكياس كرامريسلا > ليخدأ ةديقملا هذيبق :
 ) ميقلا هباتك ىف « ةيدركلا فئاوطلا تانوشكو ٠
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 نينا دجفا هنأ ه6 -جئررق ورؤتك دلا قرشتسالا لوط « يرخأ ةباخ نمو

 ةيسايلرقلاو ةيديزبلا لثم ةيفوص قرطو ةينيد بهاذم ةدع ةيدركلا راشعلا
 باتك نأ ىتخ )١( ةيدركلا ةيصوقلا نع ةيديزبلا جرخميال اذككمهو.« تلا
 قويديزيلا » هترانعب يأ را اذه ديثيع١ ١8 نم ىف ( قارعلا ةيفارتج لصفم)
 . 6 ىدركلا بعشلا نم

 ىرخأ ةفئاط » لصوملا ءاول ىف دجتوت هذه « ةيديزللا » ةفئاط ىوسو

 اًعيأ ة ةفئاطلا هذببق . ( « كاباش »> و « ناروجأ» و « ىلراس » )ءامساب ركذمت
 ثيح م» هولا ةبصع ةنلل ريرقت اسيأ اذه دب ٌريو.ةنحمب ةيدرك ةث الثلا اهماسقأب

 ةطيلخ ةيساق اهنكلو « ةيدرك ًاضرأ ةفئاطلا هذه ةغل نا » 580 ص ىف صني

 اضيأ «ةيمالسالا فراعملا ةرتاد > نا اك. « اج ةصاخ ةلحت اهو . هيقف ريغو
 ىف لوقت ثيح : حاحفأ دارك أ « راجتس 9 ىلاهأ أب ؛ ةلئاقلا ةركفلا لبقت

 ةئالثلا ماسق الا تاذ ةريخأالا ةفئاطلا هذه نع اهبف تنمحب ىتلا (كاباش ) ةدام
 « لصوملا دارك ان مق هقنتمي ىذلا وه « كاباشلا ةفئاط بهذلم نا »

 «سقت فالآ ةرشع . زياجمالا 7 ردقتو ضرف بسحب مددع ردقيو

 نع مهجاجوعال « جوعأ » مس ١ مهبلع نوقلطي تابلا كلت ىف نوماسملاو

 0 « ةديرلا داوع مك تربك اغلا ءالؤه نكسيو ميقتسملا قيرطلا

 . رولا - هنزخ - هجييفي - شر ىلع : ةيت ًالاىرقلاب « راجنس»
 ةعيشالا مهام 6 ءالؤه نإ . لمركلا ساتسنا بألا ةمالعلا يأر ىلعو

 . نولاغتم نوطرفم
 ( ىباك اك ))ا ةريشع هلصأ « ةثالثلا ماسقأألا نم ( ىلراس ) مسق ناو اذه

 «ناروجأب» ةريشع ًاضيأأ تاهجلا كلقب دجوتو .اهتةيزرطو اهههذمىلعو ةزيبشلا

 نومكسيو ( ىلإ لع) نئعدي ةيرلمؤ ةبيرغ اهتةيرطو اهبهاذم ىتلا ةيدركلا
 م (خلا . .د .:اتفي شابا بوقعل .لق «"ترايؤ-خيارب وط «'ناكرمم ) ىوقلا ىف
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 ةنج روجر ا يدل غلبيو

 ةمسن ( ؟0ر٠٠٠) ممألا ةبصع

 ن دركلا نأب ءانه فرتعن نأ ةقيب ةقيقملاو ملا مس اب انيلع يجي - اعلاث

 ليلقريغ اممق نا لب « طقف ةعدقلا< لصوملا » الو ىف نورصحنبالقارملا
 نأ كف . ًاضيأ < توكلا » و (اليد)و « دادنب > ةيولأ ىفنوميقم مهنم
 دعتبادقف « دارك الا نم مسقلا اذه لمحأ « قارملا ةيفارْعَج لصفم » باتك

 ةنه نحو . دركلا ىلونجلا ىوقلا دمللا نييعت ددص يف ًاريثك قألا نع [نبأ

 . لوقنف نيئاعقنلا نيتاع م ضوت « خحجداتلا ة ةمدخو «ةضحلا ةقيقدال ًارابظا

 .فابيرقت نوئكسي « دادب» ءاول يف نيميقملا داركألا عيجج نا تلا
 .هفورعم ريغ ناك ناو « داركالا ءالؤط ىتيقملا ددعلازاو 6 دادغب » ةنيدم

 ءاوا ناكس امأو ةمسن فلا نيثالثو نيرشعو سمخ نيب حوارتي هنكلو امام
 ىتيحات ىلاهأو . ريغلا نم رثك اوه ىىسرلا لدسلا بجوع مثددعف « ىلايد »

 ةي رثكألا نا ام. دارك امهمجاب( وتاروخ  وتاروق)و ( ناخيش - نيروه)
 مسقدجويو . كش الو دارك أماهتنيدمو (نيقناخ) ةيحان ناكس نم ةقحاسلا
 قدجوي اذكو . فارطالا ىفو هسفن زكرملا ىف « طابرا زق 3 ةيحان ىف مهنم

 (1) ريبك مهنم مسق اضِلَأ « نأب رهش ث > ءاضق

 ةنسلا ذنم ةيقارعلا ةموكسلا هتعضو ىذلا فشكلا نم ذخوتإ ( ١(
 ةيلخادلا ةرازو ىف ةظوفحم هنم ةروص نأ نم دب الو  اهلبق امو ةيضاملا

 ةريغصوةريبك نيب ام ةيدركةريشع (؟١1 ) دجوت « نيقتاخ » ءاضق ىف نأ س
 ىدرك ىح اهسف « نيقناخ » ةنيدم ىفو ةمسن ( ١١و٠6 ) اهدادعف غلبي

 « برملا » و « كب هللا دبع و ءايحا اماو « ةيديخلا ىح وهو ؛ هككآب

 اهمف ىتلا ىرخالا هايحالا ناكس نع الضف « داركا اهناكس مظعف « افالا » و

 هواب 3 و « هوايلع » ىرق زكرملا ةيحان ىفو . دركلا نم ليلق ريغ ددع



 مل ف مس سس

 ةهدادمت غلبي ىتلا ةيدركلا (سواواهرق) ةريشع مبقت « ىلدنم » ءاضق ىفو
 ؛ ةيروللا راشعلا ضع ميقت « ةينازق > ةيحان ىفو . ًابيرقت ةرسأ(ه0٠)

 ( ةينازق ) ةيحانلا زكسع ىفو ٠ قاتيدرك « ورد »و « خيش ىد » انيِرْقَ

 ةريهشلا « نالجأب » ةريشعنم « هبولن ازق» ةقرف مث دركلا نمقيرف مهقي اهسفن

 مهلك أب دارك أ اهدحأ ناكس « ءايحأ ةئالث اههف 6 ىلدنم ١ ةبصقو اذه

 ةيحان ىف ( هردب ) ءاضقب روالا ني>الفلاو رراشعلا رم ضعب ميقيو

 . ( هاش غاب - هياسكب ) ةيرقب « دعس خيش » ةيحان ىفو « ةيطابرز »
 ( ىلدنم )و ( نابرهش ) و ( نيقناخ ) ةيضقأ ىف دركلا دادعت نأ رهاظلاو

 . ةمسن فلأ نيعبرأ نع لقي ال (دعس خيش )و (هردب )و

 فلوثم ىأر ىلع ؛دركلل ىفونلا (ىوقلا) ىفارغونثالا دلا نا - «

 - كوكرك- ليبدأ قرش وخاز ) طخوه ( قارعلا ةيفارتج ل صفم ) باك
 نع ه-ةطيرخو سكياس كرام ري_سلا تاقيقدتو قفتيال اذهو ( ىرفك

 قفتي الو « هئاحمأو ١" ىاه نتباكلا تامولعم عمالو ء ةيدركلا راشعلا

 الو ؟') كيرجم ول رجيملا لضافلا ققحلا ابعضو ىتلا ةيموقلا ةطيرحلا عم ًاضيأأ

 عقاولاو ةتيةْللا عمقفتيال هسفن تقولا وهو. ممألا ةبصع ةنإ- ةطيرخ عم

 «زيربك »و «نيقناخد ىلاهأ يظعمنأ امكءداركا ايلك اب ع هكك هدد و« ىوالي

 « طابرازق » ةنيدم ىفواذه . ًاضيأ داركا « هلوقد» و « هرق ىجاح و

 هذه ىف نكسنو . كلوج ىح ىعديو هلكاب ىدرك امهدحأ « طقف نايح
 نأاك.«وولدد ةريشع نه بناجو ةيدركلا « شوكرز ه ةريشع ةيدانلا

 .« ةرسجوبأ » و «نابربش هنيب امف نكسل «ىريم هروس » ةريشع نم اقيرف
 ةنس ( لاتسدركي ناتاس ) هباتك فلأو . ليب راب ىرادالا شتفملا )١(

 ةئس [1”نات؟ هما كلعو هغ صم ا عمد ]د50 ) وى ( ماوعلا هاو
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 « دارك أ ( ليبرا ) ءاول ناكس عيجج نا : هباتك ىف لوقي ىاه نتباكلاف
 ( هواك نيع ) ىراصن نم ضءلو « ةايدملا ىف نيميقملا نم ليلق ددع ىوس

 .(قوجدهرق) و ©« كمامش » ىفىرقلا ضعب ناكسو ( هيوك ) و ( هوالقش) و

 نأ ًاديج نوفرعي « روما » ءاضق اوراز نيذلا ناف كالذ نع الضفو

 ( ىبهزد ) ةريشع اهلك اهلتحم ( ريخصلاو ريبكلا ) نيبازلا نيب مقت ىتلا ةقطنملا
 ىف ةمسن (”ءر٠٠٠ ) ب مددع ردتي ناك ىتلا ةقطنملا هذه ناكسو . ةيدركلا

 ةئس ءاصحا ىف ل2زاالا الاكس دادعت نوكي نأ بهي ىاه رتسملا دبع

 لصفم ) باتك ىلإ انمجر اذاف . كلذ نم رثكأ ءم او. س م84
 نم ًادرف الو دارك الا نم ًادحاو ةقطنملا هذه ىف دهن ال ( قارعلا ةيفارتج

 ةقيقملا نع ًازواث اذه ىف نأ كش الو . ةريبشلا ةيدركلا ( ىبهزد ) ةريشع

 . باوصلا نم ًادعبو
 ممألا ةبصع ةنج امتردصأ ىتلا ةيموقلا ةطيراطا ىف رظنلا انممأ اذإو

 ةطلرألا ىفو ( قاردال ةريخ الا ئفورق ةعبر الا ) باتكل ةقفارملا ةطيرأطا ىفو

 (ناتسدركب ناتنس)باتك انعلاط ول مث ( ءافلألا ثاريمرخآ ) باتكل ةقفارملا

 8 ىر اذام « ناعما

 نييدتمملا طخلا وه ةماع ةروصب  دركللىب ونا ىوقلا دحلا نا ىر

 .) ( هيوكىبز ) رخصأألا )١( بازلا رهن بصم نيبو « ىلدنم »
 ليصافتلا نم ح وضو للجأب ربظي هنا عوذوملا اذه ىف لوقلا ةوفصو

 نم رثك أ غلبي قارملا ىف دركلا ميج ماعلا دادعتلا نأ « اهانرك ذ ىتلا

 ةئالثب اردتم قا رعلا عيج ناكسل ماعلا دادعتلا ناكاذاف . ةمسن ( 50« رم0)

 . ناكلا عومجم سمح نوكت ذئني> دركلا ةبسن لاف « طقف نيبالم

 مجرتملا . ةعدقلا نسلا ةدلب دنع ةلدد ىف« اذه لفسالا بازلا بمن )١(

 . باتكلا اذه رخآ ىف دركلل ةيموقلا ةطيرحلا رظنا (؟)



 د مهاد

 ايسور ىفدركلا - 4

 « صراق > و « ناميرآ> ىناولب دركلا دادعت ناكم 191٠١ - م1574 ةنس ىف
 تجد دقنكنمل ةيسورلا ةموكملا ناعم « ةمسن ( 1؟هر.٠٠ ) « ساقوقلاع

 3 قوزاكند) دالب دارك أ ىنعأ 0(6)لوب تبازيلا ه ءاولدارك أ دادعتلا اذه ىف

 فلأتي ةيدركلا عبد الا ىحاونلا هذهو ( هنه ( شار « ليئاربج « ريثناوج

 (ناجيب رذآ) كارتأب دركلا ءالؤه طالتخال ًارظنو . لقسم ءاضق مويلا اهم

 عضودقو . ةيناكرت ةيرذآ تاملكب ةبوشم مهتفل ىرت اريبك اطالتخا ةيسورلا
 قى ءردضاو عبرألا ىحاونلا هذه دارك أ نعاباتك ( نيسروج ) قرشتسملا

 ف دركلا نم رادّم امرأ دجوبو . سيلف# ةنيدع م 1955 مه ١11 ةئس

 . ةيحان ةرشع مسف ىف نيرشتنم ( هخسصخأ ) ةقطتع

 < نراثيرآ ةيرووج » تسسأ ىتلا ةيفشلءلا ةموكملا تلخدأ دقو

 ةيالو دارك امس الو « ةيروبجلا هذه دالب ىف دركلا نم ابناج « ةينمرألا
 اهناطوم ىتلاو ةريهشلا «ناليز» ةريشع نم ذافنأو نوطب مث نيذلا « غابمرق »
 . « ديزباب » ءاول ىلص الا

 ةينمر الا ةيرووجلا دالب ىف نيميقملا ساتوفلا دارك ال قيقحلا دادعتلاو
 :1 معن . امام ن الا فورعم ريغ < ناتج 2 و « ناجيبرذآ  ىترويججو

 دقتعأو . ةمسل ( ه«ر0٠- ) ب هردق ( قارعلا ةيفارغج لصفم ) باتك نا
 ةزوح ىلإ دارك الا نم لقتنا يذلا بناجلا نأل « ح.بح ريغ اذه نأ
 «5) نيب هددع ح وارتي اهكح ىلإ ( صرات ) ةيالو لاقتناب ؛ ةيكرتلا ةموكملاا

 ريخ الا (صرات ) ةيالو ءاصحإ بسح كلذو ؛ طقف ةمسأ فل ("0) و فلآ

 مجرقملا ةيدقلا ( هجنك) ةنيدم ىع (1)



 مول

 دركلا دادمل نأ نيح ىف . 2) ةمسن (1”ر١٠ا/) ماعلا دادمنلا هيف غلب ىذلا
 4 ١6١ ر..٠ ) نع لقي ال «م 15٠١ ةنس دادعل بسح « ساقوقلا ىف نيقابلا

 أيروس ىف دركلا - 6

 رنطتسو .لحد ٌراقعو ىاءامج ةلاحىف ةيروس ىف ميدقلا ذنم دركلا شيعي

 . ةيلامثلا دالبلا هذه تاهج ىف امسالو « ًاضيأ ندملا مهضعل
 .دارك ًانأي « ىتاف دوعسم ذاتسألا وهو (دروك نويسانال) بحاص ىعدي

 ' دادعت نا هلوق كلذ ىلإ فيضي مث . نيبو'الا ديع نم اهم نوفورعم ةيروس

 ىأأر ىلع هناو . سفن آلا نم افلأأ نيرمثع ءاهز اهسفن قشمد ةنيدم ىف دركلا
 زوردو « ةرطاسنلاو « ىبرْلا نانبل ىلاهأ نم لك ( 14. هذاك: ) تاقيقدتو
 ناكملاب دركلا طالتخاو جازتما نم نوئشان الإ مثام ناروحو خسيشلا ىليج

 .( ؟ا1رم“ ص) ٠ مه نيررواجما نيلحملا

 ةيدرك ةريشع (؟0) «بلح» ةيالوىف دجو هنا «جيرف» روتكدلا لوقيو

 . نم ليلق ريغ ددع اهيف اهسفن بلح ةنيدم دم ناو[ ىعظملا برحلا لبق كاذو ]
 4 ( مداح ) دالب ىف ةيدرك ىرخأ رافع ةدع دجوتو اذه . دارك الا نم
 ( دارك ألا لبج) ىفو (ىصاعلا ) رهن ضو> ىفو (ناليب) و ( طسولا 8
 ش . (9 دارك "الا نم ليلق ريغ ددع ىلع يوتحن اهسفن قشمد ةنيدمو . أضن

 ىلامشب دركلا دادمل ءبلحمب ىمورلا لصنقلا ( نامريعز ) ويسملا ردقو

 ( ٠ر٠٠ ) وح نا ىرخأ هبج نم لاقيو «ةمسن (١؟هر٠٠٠) ب هايروس
 .ىمنرفلا بادتتالل ةمضاحلا ( ناليب - ىماعلا ) ةقطنم نكسن « دركلا نم

 بسح ( ىطسولاو ةيلامثلا ) ايروس ىف دركلا دادعت نا « ةصالخلاو

 ىونسلا ىمايسلا ميوقتلا نم ١6٠6 ص رظنا )١(

 جدرف روتكدلا ( 074-7 ص رادروك ) باتك (؟)



 اكل لة

 دال أ ءانثتسا دعلو ةماعلا :برملا لبق نامريعز ويسملا قيقحمو ريدقع

  ةعدقلا بلح ةيالو نم ايكرت دودح لخاد تين ىتلا ةيدركلا ماسق يبا

 .ةمسن فلأ (0)و فلأ ( 7١ ) نيب حوازتع..:

 نامخف آلاو دنملاو ناتسجولب قدركلا - 5

 اهنأب قاتسجولب ىف اممم ريبكمسق وأ اهلك < ىوخارب » راشع تفرع
 اهزكرمو ناتسجولب نطقي اهمظعمو « ددعلا ةريثك ةريشعلا هذهو . ةيدرك
 وهو « انك » ةنيدم وه ةريشملا هذه ةقطنمل ىلامثلا دحلاو . ( غيا )ةنيدح

 اوم ةقطنملالوط غلبي اذكهو . ( الب_ سال ) ىتح رمتسيو ( تالك ) ب رع.
 سخو نورك قمسف لا مدقق لاطلاق ةريشعلاو . اليم ( ١6١ ) نح

 يعدي ىناثلاو ( ىلامشلا ىوخارب - ناوارس ) ىمسي لوألا مسقلا « قرغ
 « ىناوريم « ىتاربماك :ىه سمخلا قرفلاو ( ىبونجلا ىوخارب - نالها ١)
 .ىاردنلق « ىنالاموش « ىراتكروك

 ديفت « لوقتف ةريشملا هذه « ةيمال_سالا فراعملا ةراد » ركذتو
 ففارطأ نم تابجلا هذه ىلإ اومدق جولبلا لشم نييئوخاربلا نا تاياورلا

 لسألا ىفاوناك مهناو برغلا ةبج نم ةقيقح اومدق مهنا رهظيو . بلح

 « نامرك » ىلإ جوابلا مودق لبق «ناركم» اونطوتسا ءالحر لئابق (جوك)

 لوشو: .ماالا ىدم ىلع دمب ايف ناتنئاطلا ناتاه تطلتخا ثيح ء اهب مهنماقاو
 اقحو . دارك الا نم ةعئاط الإ ىه نا رئاشملا هنه نا ًاضيأ ")7 ىسردالا

 (الب - سال ) ىف « ىوخارب » ةريشع نم ةريهشلا ءامسالا ميم نأ ىرن اننإ

 نكع اذه ىلع ًاءانبف ( دركلا :ءاج - ىلك دروك) ب ةفوصو.و ةبوحصمح

 بحا ص ىمردالا فيرششا رو كلا ةلاحرلاو قارغجلا دصق )١(

 مجرتملا . 1455 ةنس نديل عبط ( قافالا قارتخا ىف قاتشملا ةهزن ) بانك



 ترا

 هْلِإ اودفو نارإ ىلرغ داركأ نم رئاشعلا هذه لصأ نا لوقي نأ ءردلا

 هاهز لراتسجواب ىوخارب سوفت دادمت غلبيو . كلانه نم ناتسجولب
 ةريشه نم مسق دنسلا ةعطاقع ؛دنهطلا ىف دجوبو . ةمسل ( ٠0ر0٠ )

 () ةمسن ( ؛ر )٠١8 هددع غلبي هذه ( ىوخارب )

 هتاقالعو تالد ضعءب ( 19500«1  وكسديت ) قرشتسملا فشتك ادقو

 . )2جوابلاو دركلا نيب

 ق تددق « هنكنز » رئاشع نم اهءب نأ ©« هماتف رش »باتكن م ذخؤيو

 هئاتفالا ىف نأ اذه نم حضتيف « ناغفالا دالب نم ( ناتسجولب ) ىلإ لصالا

 نم نإ * نريتسنغ روم # هلوقي ام كلذ رع لديو . دارك الا نم امسق اضيأ
 نأ الإ ةيدركلا ملكدت لئابق « ةاره » ىبرغ ىف نوكي نأ ادج لمتحملا

 ةيمالسالا فراعملا را ثحابم نم ْفْح يف . ايفاك اسرد سرد مل اهاوحأ

 .ناسارخدارك ١ نموأكيجاتلان م امإ ةارهدارك ! لدن وكي نأ لمتحلانمذأ

 نيتيدرك نيت ريشع دوجو مقلا هخيران ىف نودل خ نبا زيهشلا خرؤملا رك ذي
 هناتريشعلا نانابف . ( رات ) و (نيول) ىتساب اهوعديو برغملا 20

 ءارج نم ؛ ةيخيرانلا اهطاو» ترجت ىتتاا ةريثكلا ةيدركلا رئاشملا نمذ ن

 ةفالأا ىلع ءاذقلاو قارعلا ىلع مهتاليتسا و مال_سالا اوالب لوغملا 0

 ةمدخاتقحتلا ىت- برغلا ىلإ اتمدقت مث « مدمو ةيروم ىلإ تأ و؛ةيسابعلا

 ودايو ةدفولا نسب اميلباق ىذلا نيد_حوملا ةموكح سيئر هر 11 ةفيلخلا

 ئدتملاهلاجر نمض مءاسؤر لخدأو موملع تاءاطقالاو ىذاد "الا عيزوتىلإ
 . كلذ ىلإ ةءاح يف ىسايسلا هنفوم ناك ثرح

 ئعبني « دالبلاف ممراشتنا ىدمو « دركلا نع ةماع ةركفنيوكنلو اذه

 «-ج (0) . هم, صاج« ةيءالسالا فراعم ا ةرثاد )١(



 مس سل

 . باتكلا اذه رخآ ىف ىدركلا بعشلل ةيموقلا ةطيرألا ىف راظنلا

 سوفتل ماعلا دادعتلا نأ ثحامملا نه مدقت ةئامدخو هنا لوقلا ةصالخو

 : ىلب مي وه ةماع دارك "هل

 00( "؟روءءرزد٠ نارإإ دارك أ

 ا|رةوءءهرء.٠ ايكرت 2

 "هءراث6 ققارعلا 2

 «؟هردا6 0 ايروسو ايسور »
 () مهءرد.6  دئطلاو ناتس+ولب »

 ةركؤءرءأ٠

 ويسملا اهب ماق ىتلا ةميقلا تاساردلا نه ذخوإ هنا « نوزرك لوقي )١(
 رصنعلل ماعلا دادعتاا نأ ء 1884 ىف ةيسورلا ةيويسالاةيدم>ال ( فولاتوز (

 نع لع ال سرافو ناتسحسو ناسارخ تانالو اد_عءام نارإ ف ىدركلا

 25 ىرايتخ.لاو روالا نم افلا ( يد مدولم 3 سفئنالا ند ) ارمعءرت ( ٠.٠

 .(؛ة5؟ صاع - جاذارإ ١

 ةيب رعلا ةغللاب ةرداصلا « هوك ريش جي أ مه روتكدلا ةلاسر ىفدرو (* )

 ماعلا دادعتلا نأ د.ماو06 به ا165 ةنم ىف« 6 ةيدركلا ةيضقا ) مساب

 ىأر ىلع ىنيم اذ_ه نإ لوميو . روسكو نينالم ةيئامم غاي د ركلا عي#

 جروب س رأعإ ىف ع ودطملا هباتك ف 4 قاععدملمم جود اباز ردتسكلا ويسملا»

 نمو ٠ ىأرا اذ_ه ديؤلا . ردامعم ركذي ال هنكلو .م امك ةئص

 (16 ص ايكرتب ةيدركلا ةلأسملا ) فل وثم لوقي ىرخأ ةهج

 ناك ىعظعلا برملا لسمق# تابملا عميمج ق مثددع نأ دركلا يتعدل 0

 : ىلاي ام غلبي

 "؟مقركأ ٠ ايروس ىف ؟رومالرحك» ايكرت ىف

 "ةمروتم ةيئمهرأ ق  اب؛4ةرمم قارعأا ىف

 « ةرخالركم» عومجملا نوكيف ارا ءءر.» ناريإ ىف
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 ىالا للا صقلا

 ران“ الا نأل ءاقيتحت اهبعصأو باتكلا اذه ثاحبأ ممأ نم ثحبلا اذه
 « ن الا ىتح ةفشتكملا « ناتسدركب وأ ىدركلا بمعشلاب :_ماحلا ةعدقلا
 تقولا نحي مل هنا ىرت اذلف . مهتشنمو دركلا لأ نع ةعطاق ةركف انيطمتال

 . ىخيراتلا عوضوملا اذه لثم ىف امماح ًايأر يدبن نأ هيف اننكمي ىذلا «دعب

 قيقحم ) ىف ريهشلا ىلاصخالا « كسرونيم ريمدالو » ذاتسألا نأ ريغ
 قيقحتلاوةقدلا نم ةياف ىف ًايفاضاشمب ًاريخأ بتكدق ( ىدركلا بعشلا لأ
 ثحبلا اذهف . « ةيمالسالا فراعمل ةرئاد > ىف « مهلصأو دركلا أشنم نع
 باتكلا اذه فيلات ىلع ىادقال ىوقلا ثعابلاو دي>ولا عجشملا وه مقلا

 نأ نات_سدركودركلل ةميقلا هتاساردب ريوشلا ( نفنيايم كيردرف ) ىريو
 ةامح ) . سفتالا نم نيبالم ةسخخ غلب « ىدركلا بعشلا ماعلا دادعتلا

 ( دروك نويس انال ) باص امأ .( 19+ - ١44 صدارك الا نيب ةيئادتبا
 غلبب هنا لاق دركلا دادعل ىف ضورفو تاربدقت ةدع ركذ فكرا د_ءبف

 قارعلا ىف اهلا 44 و ايكرت ىف نويلم هنم « سمنالا نم ( ؟رالهو د٠٠ )
 ناريإ ىفافلا (*..) و ةيروس ىف فلا ةئامو ساقوقلا فافلا !؟0 و
 . 4١ ص . ناغفالا ىف فلا ( ٠0 ) و نات-جولب قافلا( عوم )و.



 دركلا لصأب ساخلا مسقلا نا مق ةاولا ىفو . ضيفتسملا ثحبلا كلذ ءوْص ىف

 تاساردو عساو عالطإ ةرم هن ال . صيحقلاو ةقدلا ةءاف ىف ثحبلا كلذ نم

 .عوضوملا اذِهىف ن الل تربظ ىلا ءار الاو تايرظنلا عشب ةصالخوءةقيمع

 رتسملا داكفأو ءار , ب عوضوملا اذه يف سن ًانسأ ترأ تأر دقو

 حم. راتلا ف ىلاصخا وهو « قارعلا قكارداملاو ران .الاردما «ثيعم ديس »

 اذهملإ تبلطف . نيوبانلا نيقرشتسملا نيب ةزاتمةناكم هلو ىندأألا قرشلل ميدقلا

 ةفآه ةلاقم ىلإ هءانج لسرأف « ممقلا ىبدألا همديضملا ىدتع نأ لاطمملا ماعلا

 | | . ميدقلا ناتسدركن ع هتاساردو هير اهنمح

 مث . ايفرح ىلب امف نييئاصخالا نيملاملا نيذه ىثحب رك ذ ىلإ ردابأ انأ اهو

 رانآو ةريب-ش تافلؤم ضعبل ىتسارد ةرك وه ىذلا لقتسملا ىأرب اميعبتا

 ةلوبقمو ةماع ةركف ءاطعا ىف تقفو دق نوك أ نأ ىف كلذب لمآو . ىرخأ

 . ميدقلا مهتشنمو دركلا لصأ نع « عون

 مد 2 ١

 ©« ىك-رونيم ريمدالو ىأر 8

 بعشلا نوكي نأ ادج لمتحملا نم نا « عرابلا ىئاصخالا اذه لوقي

 برغلا ىلإ( ناريإ قرش ) قرشلا نم لصألا ىف راه دق ىدركلا

 ناك هنا منعال اذهو - خم راتلا رفح ذنم هب نطوتساو . ) ىلاملا ناتسدرك ١

 ماوقأ وأ موقءطسو اللا ناتسد رك ىف كانه ه رجابملا بعشلا اذه مودق لبق

 ( دوراك) ؟« دفاولا سعشلا كاذ مسال هباشم مسا ىأ تحن شيم ةطلتخ

 جمدناو ةيلحلا ماوق الا كلت وأ موقلا كلب دسفاولا بعشلا طاتخا الثم

 ٠ فورظلاو ماي 0 يدم ىلع ٌةدحاو ةمأ مبعيج اوراصو ايلك ًاحامدنا اهخ



 معلطأ دق هنأ ( 1طدرودس طدمهنم ب نيجاد وروت ) قرشتسملا لوقيو

 تاباتكو شوقن ضعل امهملع « نينيرأ نيتحول ىلع « ةيجولروش الا 44 ىف
 ملفا كانه ناك هنا اهداننم « حرسملا داليم لبق ةئس ىنلأ ىلإ اهخيران مجري

 ىف نونكس اوناك نيذلا ( هد سا وس ) ىلاهأ راو « اكاد _ راك » ىعدهإ

 ىف دوت هنا « همانفرشث » باتك فلم لوقيو . ( ناو ) ةريحم بونج

 .(/5نوو - ىوس ) ىست ةعاق ( سيلدب ) ةقطنم

 ( خوان مالعوعم د (0) ريلي تالغيت) براح مدا حح.راتلا اذه دعبو

 قى رسكناف ( !«دماذ#  قروك ) نوعدي ( 420  وزآ ) لابج ىف ًاموق

 ىه هذه « وزآ » لابج نا ( روبارد ١ قرشتسملا لوقيو . ةرسكر ش مهاتق
 . ( نوصاص ) لايج ىنعأ ةيلاخلا « وزاه » لابج

 هبراقيام وأ ممالا اذه نع ًائيش «تودوره» ريبشلا خروملا ركذيالو

 ةرشع ةثلاثلا ةعطاقملا نا لوقي هنكلو . داليملا لبق سماحخلا نرةلا رابخأ ىف

 ةمطاقع دعبامف تقم ىتلا ع ( ةءاددعدع»ن.ا  (؟9 ىلا ) ةلود تامطاقم نم
 نيقرشتسملا نم لك لوقيف (.وهتخو) مساب ذئني> ىمسأ تناك «ةينيمرأ»

 .( ناتون  ناتهوب  ناتخوب ) ةلك نا ( نامت راه . م« تريك « هكدلون )
 . ( خيوهتخوب ) ةقباسلا ةملكلا نع ةفرحم الا ىهنا ةيلاحلا

 تئدح ىتلا فال ةرشعلا ةعجر ىف ( 500200500 نوفونيز ) ركذيو

 .ىلإ دتع مهطوم نا الئاقء كودركلا بعشلا (م . ق ١ 5٠0 4١١ ةنس ىف
 8 ناتهو 2 ميلقا

 ,عقت ىتلا ةقاعنملا هذه عم اهئاد روك ذه مسالا اذه دمم تقولا كاذ نف

 ىف مح لوالا ( رسب تالغيت ) نأ ةيروشالا راثالا نم ذخر )١(

 . ةينايكلا ةلودلا (؟) . داليملا ليق ( ٠١١84 ١وه ةدملا



 .قلطا ثيح « ىدوجلا لبج فارطأ ىفو ١0 « ةلجد » رمل ىرسيلا ةفضلا ف

 ةقطنملاهذه ىلع ( #00 اسعمع ب نيئودروك ) معأ ريهادملانوررخاو نودكلؤملا

 .قطنلا ةبوعص ظنفللا اذه فيرحتو ريبغت ف ببسلا توكي نأ لمتحي ]
 قلطي ةيمار الا ةغالا فو اذه . [ريوارد . ةيماسلا تاغالاف . ع  فاكلاب

 ناك( ودراك ىانرازاك ) مما نأ ( ودراك ضوح ) مسا دالبلا هذه ىلع

 نيب ةقطنملا هذه تفرعو . ةيلاحلا ( رمع نبا ةريز- ) ةنيدم ىلع قاطل

 برعلا نيب تفرع اك( !كهءاماا  زودروك ) مساب امبدق كردرألا

 .(ىدرقو !)ناي05120)  ىدرقب ) معساب ( ىربطلاو ىئرذاليلا لثم ) نيماملاو

 دالب نم مسق ( ادرقب ) دالبذا « ريثأالا نبا نع التت ىوملا توقاي لوقيو

 .« ىدو> « نيناْملا ) ذدمو ٠ ةعيضو ةيرق اتيام امم فاكف ( رمنبا ةربزج )

 ء(اةةيمط اه ادبازاب ) ءازا ةلحدل ىرسيلا ةفضلا ىف تناك( روباش « زوريف

 . [ ةل>دل ىنعلا ةفضلا يف ةعقاو تناك ةئيدملا هله ]

 لئاوأ ىف قلطي ناك ىذلا ( ادرق._ادراكاب ) مسا اريخأ رثدنا دقو اذه

 ةيبرملاو ةيمال_سالا بتكلا ىف هلحم تاحو اهلك ةقطنملا ىلع ىال_سالا دبعلا

 0 ناتهو ) 8 <« نبا ةريزج ) لدم ىرخأ ءاممأ

 « ودراك » دالب ىضارأ نأ ؛نمرالاو 0 تاياورو لاوقأن م ذختيو

 ىمسف ( 47,006  ورأ) ةلك لباقي ةيسرافلا ةخالا ىف (ةلجد) ظل نأ )١(

 طفل هيلع قاطب ةيناريعلا فو . ه:عرسو هنايرح ةدشا مسالا اذ م رمللا

 نم ءىئانف (!8:15) ظفل امأو . اضنأ (ودأ) ىندع قب ىذلا ( لك د ىَح)

 ىنهعإ ةيركسفسلا ( انه - زك ) ل ةئشان هذهو « ةيدنزلا ( عااد )ةلك

 رهن ؛ سراف جياخ نم اليم نيعسل ةفاس» ىلع ربنلا اذه لصتيو . ( داح )

 .(7# ص4 لصف. سويت روك راف هججرت) .اليي 5 هلوط غلدو تارفلا

 فلؤملا . ىنعملا اذ ةيناملسلا ةجط ىف ادو>وه ( زي” ) ظل لاربالو

 : هصلام * ص ىرونيدلا ةفينح ىلال لاوطلا رابخالا ف درو (؟)
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 هذه « نيئودروك ه دالب دودح نأ عقاولا يفو . ادج ةدودحمو:ةقيض هدب

 ثالث نع ثحايمو تامولمم انيدل نأ كل انهام لكو . امان ان ةمولعم ريق

 (اكايني ) (اكلاتس) و ( زيراس ) « يهو ( ةلجد ) لحاس ىف تناك ند
 ( وءارتس ) قرشتسملا هعضو يذلا ميقلا ربرقتلا نم دخلو . [ ةيلاحلا كينف]ب

 ىلع نمزلا نم احدر قلطل ناك ( اودروك ) اففل نأ « ضرغلا اذه اصيصخ:

 ْ نيتيلاملا «شوم»و ( ركب رايد ) نيب ىتلا لابجلا

 ادودوم ناك« ىوخودراك نأ هيف كشال ىذلاف رمأ نم نكي اههمو ش

 ظفنلا نأ رهاظلاو ] رخآ لكشب كلذ ناكولو قيقملا هامسم ىلع لدب ناكو

 ةثللا ىف عنجلا ةمالع وه ىذلا( 1611 ) لدب لممتسا « ىوخ » ىنعأ ريخالا'

 مالعالا هذه ىلع اوعلطا نامورلاو نانويلا ءاملع نأ اذه نم جتنف#ةينمرالا“

 [ ةينمرالا ةغمصلاب «ةغ وبصم يه اماهوذخافةينمرالا بتكلا ىف ءاممالاو

 «دحال امذاخ نكي مل( وكدراك-وشدراك ) بءشنأ ( نوفينز) ىريو

 . نمرالا ةموك 1 الو (1) ( ناكريشدرأ  سريمك انرا ) ةلودل ال

 ةكذمم ىلع ىتاثلا ( ناركيد ) ىلوتسا (م . ق ) لوالا نرقلا يفو اذه ٠

 كلم نك م5١١1 ةنسىفو .( سونويبراز ) اهاكلم لتقو « نيئودروك »

 (نامكباه ) قرشتسملا ةءالعلا ىريو . (سوراسينام ) يعدي « نيئودروك »

 لبج«ىدو لا سأر ىلع اهرارقتساو مالسااهياع حوت ةنيغس حونج ناكو

 ءاال4 ةنس ىف ديشرلا جرخ ١١و ص ٠١  ج ىربطلا فو ىدب زاو ىدرقب

 كلذ ىف رعاشلا لاف ًاردق ىدرق ابب ىنبو ىدبزانو ىدرقاب ىلإ

 هدورب ليبستساا و احن بذعو منن رهو فيصم ىدب زابو ىدرقب

 مجرتملا ديدشف اهرح ناو نوف امارت امأ دادنب ام دادغبو

 ريشدرا كلملا ( ناكريشدرا ل سريسك ترآ ) ظمأ نم نودصتي )١(

 . ةءافلخو ريبشلا“



 ا

 ,. 2 ..'طقف ايمسا ناك« ةكلمملا هذه ىلع ةينمرالا ةموكحلا ءاليتسا نأ

 عى ( نوفينيز ) دبه ىف تاطق دق ةيناريإ ةريشع نوكت نأدعبتسيالو
 لصأأ ىلع لدي. ال تابجلا كلت ىف هذبك ةريشع دوجو نكلو « ( جد ) لامث

 ةقاقتشاو اساسا مسالا اذهل نال .( شودروك )!ا اهملا بستني ىتلا ةيموقلا

 لماعلا وأ ءىوقلا ةيروشالا ةغللا ف«ودراك 2ىنعم ) )١ . ةيماسلا تاغللا ىف

 .( ةوقلا ) ايوق نان الا نوك ( وداراك) ىنعمو

 ' ظافلالاو تاماكلا هذه نيب ىلظفل هباشت ض مب كالانه نا ىرخأ ة-مج نمو

 دبع ىف اورهمتشا نويدلاااو . ( اك00111 - ىدلاخ ) اه نيو ةمدقتملا

 : فارطأ ىف نينك اساوناكذإ [0ءانانوُأ ات 3010 -وئراروأ » مسأب نيبر شالا

 ىدللا بعغلا ناك داليملا لبق مساتلا نرقلا رخاوأ ىفو . « تارارآ » لبج

 تشئاع ةيوف ةموكح سيسأت نم اوك مث « ةينيمرأ »ىف ًادوجوم اذه

 ةمالعلا لوةيو . (ناو) ةريحب فارطأ ىف ( م.ق ) سداسلا نرقلا لئاوأ ىتح
 ب ه 1١228 ةنس عوبطملا ( نيحنتوج ) باتك ىلع اداّتعا ( تيوه نامه )

 ةمالعلا يريو « ةبيرغرصانع هب تجزتما دق اذه ىدلظا بعشلا نا م ة٠ا/

 بسارا) سو قف حجرالا ىلع ناكبعشلا !ذط ىدصالا نطوملا نأ « ريام »

 . تاهجلا كلت ىف مهنع ثحب كلذلو طسوالا ( سك ارآ

 داهوو لابج ىلإ اوحزأو هله مجدالب اوري نييدللا ءالؤهنأ ةصالخلاو

 معباسلا نرقلا ىلاوح ناتسدرك ىلع نمرالا ءاليتسا ءارج نم « ةرواهلا دالبلا

 .(فاو) ةريحب ةقطنم ىف ًارورشم ناك س عشا اذه مما نكلو ,(0(م.ق)

 حو نب ماس ) ىلإ ةوسنملا بوعشأا اهب ملكنت ىتتاتاغالا ىنعأ )١(

 ٠ .نويجاطرقلاوءنويكتفلاوءب رعلاو؛ن ادلكلاو نوي روشالا مهنم (مالسلا هيلع

 . هلا «( ىوم خيرات لصفم ) هباتكى « كب قيقر دمحأ » لوقي (؟)
- 



 مسالم

  ىوتحم (ناو)ةريحيل ةيلامثلا ةفضلا ىلع ةمئاولا ( طالخ ) ةئيدم نأ دب الو
 )١( روك ذملا بعشلانم هفلختمتايداع و راثآ ىلع

 «حصي ملم« ةيماسلا ماوقالا نم ( ودراك ) موقناب لوقلا حصأ ءاوسو

 « وشدراك» مهدالب نأ وه هيف كشاليذلا «مثدالبل نويلصأ ناكس من "0

 بجي اذه تيثاذاف . نالا ىدركلا بءشلل ىلصالا نطوملا طسو ىه ةعدقلا'

 اك ارتثا كرتشي (ىدروك) و ( ىوش دروك )ىظفل نم الك نأب مسن نأ انيلع

 .نيرشملاذرقلاءادتبا نم ةيهمدب تحيصأ ةركفلا هذهو . رخ الا عم ًايظفلا

 ىدركلا بعشلا نأ دج « ةلأملا هذه ىف يرخأ ةرم رظنلا انممأ اذإو
 قرشتسملالوةي ذا .ريغال دحاو سنج نم امهنأو نييدلحلا مم دحت. هلك َ

 نا ( سوتينج وريفورو: نيطنطسق ر باتكل هحرش ىف ( !1ذم« كسير )
 ةكرتسشم ءاممأ « يايدروكد ةلك عم ( دركلا ؛« ىدروك ؛ ىدلخ ) تالك

 1-3 . . امل

 ةمدقه» ىف ةدوجوم هذه لثم ىرخأ ةركف كانهو . دحاو ىمسم ىلع لدت

 نمرالا عم اودحنا لب « طق ارتتش الو اورحاهم م ءمهنطوم ىف اوقب نيدلخلا

 .(مو070 صاج موق ارجيدناو

 مقت < طالخ » ةنيدم نأ « ةيمالسالا فراملاةرئاد ١» ىف درو )١(
 لصفم ) بحاص لوو . ش>اف طلغ اذهو . « نوزيارط » نم ةبرقم ىلع

 «جركلادةغل هبهت تناكنييدلحلا ةغل ذأ ةيدلللاة م وكحلا ثحبم ىف م ومي خعر راق
 تناكو ام ةقالع ةيماسلا تاغللا ىدحأ نيب واهندن سيلو ؛نييلالا« ظاللا » وأ
 راغأ « م.ق اد ال4 ةلس قو ٠ ميكلم ةمصاع ( ناو  ا.شوط ) ةندم

 هدالب حاتحاو بعشلا اذه ىلع ىلاثاا <« رساب تالحبت ١ ىروشالا كلما

 اوعفاد مهكلو .( ا.شوروت ابيسروي .ثوط ) ةمصاعلا ىلإ لصو ىتح

 امهلع اوظفاكل لالقتسالاوةب رحلل ىعيبطلا ميقشعتل لاطنالا عافد مثدالب نع

 اوجدناو ةلقتسملا مهتءوكح ىلع ايئاهن تضق ىتلا ةيديملا ةلودلا ءوشن ةياغل

 .("450صاأكل١ سج )مم



 م

 لاثمأ ءاملعلا تاساردو ثاحبأ تلوح دقو . ( طمعا )(  جريل ) باتك
 ثيح « ةديدج تاهاجت ىلإ ةلئسملا هذه ( خابسيو « هكدلون « نامثراه . م )
 «ودراكلا » و «دركلا » ىعرف نيب قرفلا ةفرعملبجم هنا مالع الا ءال ئه لقي

 نيب ىدركلا بعشلا لأ نع ثحبلا ىنينيف . ةقيمم ةيوغل تاساردب مايقلا
 .تافلؤملاو ران“ الا ةسارد ةطساوب ( 09011 ىتريس ) و ( ىويتروك)
 هذه ديؤيو . 6« ناربإ 8 و « هيديم » تايداع ىف نييئاصخالا ءامعلل ةريهشلا

 نييناساسلا دهع ىف « سراف ١ ىف ةريثك ةيدرك رئاشع دوجو عبط ةركفلا

 . [ (9 ناكياب ريشدرا يام راك: رظنأ ]

 رئوي الف « « ودراك » و « دروك » ىظفل نيب قرف كانه ناك اذإو اذه

 «لوقنو لءاستن نأ انلو . هذبك ةيخيران ةريبك ةيضق لح ىف قرفلا اذه لثم

 « < سورغاز » لامج ىبرغ ىلإ ( نارإإ دارك أ ) نويت ريسلا ءاج ىتمو فيك
 «(29سوروط ىتنأ» لايج ىفو ايروس لامشب ةعدتلا «ودراك» دالب ىف اوماقأو

 .٠ صيحملاو قيقحتلا ىلإ ةديدش ةجاح ىف لاز' ال ةلئملا هذ_ه نا اقح

 ًايوق ًاببس ةينارالاو ةيديملا تاحوتنلا نوك: فرأ الوأ نكمو

 ( ايتراغاسأ ) ) نم م-ق ةرجابم لثم « ةييناربالا دالبلا نم تارجاهملل

 ةريشثع تدجو ثيح « « ناتسيس » ملقا ىلص هلا م-مطوم ناك نيذلا

 ( لبدأ -اليبرأ ) ةئيدم ىلاوح ايروشآ لبس ىف ةنطاق هذه « ايتراغاسأ »
 ©الفطم اهلئانسم اهات نارتح) ذئنيح اهسيئر ناكو . نيروش الا دبع ىف

 نم ةينام عم ميعزلا اذه ةروص لاز/' الو . سرفلا كلم ( اراد ) هلتف ىذلا

 م1461 به 18/6 ةنس ءيط باتكلا اذه (1)
 ( نكذيتوغ ) و ( هكدلون ) نيقرشتملا لبق نم باد كلا اذه مجرت )

 ىرغصلا ايساو ناتسدرك لابج (ح) .ماميو_هزعود ةنس عبطو

 ( تارارآ ) لابج نم نيتعرفتم نيتريبك نيتلسلس نم لصالا ىف بعشتت
 مجرتملا . سررط ىننأ ىرخال سروط اهادحأ ىمست ةريهغلا



 11مل

 ىهف . كلملا ةروصبناجب « نوتسهب » روخص ىلع ةشوقنم نيرخ الا ءامجإلا
 , () صلاخ يدرك ةروصلا هذه بحاص نأ ىلع ةحضاو ةلالد لدت

 نيب (م.ق ) ١١7 ةنس ىتح ؟١٠ ةنس نم تماد ىتاا بورحلا ينو اذه

 ةرجأتسم شويج اهف تكرتشا ( نوماغريب ) كلم نيبو «نيقولسلاو نامورلا
 . [ خابسيو « ذويب ىلو» « ىاويل رظذا ] نينريسلا ءالؤه نه

 هباتكىف ( 9 0من خيج روك ) دالب نع ةبيرغ ةحفص ىرتو

 . : أيام هيف درو ثيح ( عباسلا قرقلا ىف ةينيمدأ ) ىفارغج
 لفل تراك ع بارا ذرقلا ىف ( سويتنازبب سويتسوف ) دبع ىف »

 ىتح هتحاسم تعستا مث . <« ساماس » راوي ءاضتل اماع « م خيج دروك »

 مده ىلع ىوتحمو ( ر< نبا ةريزج ) ىت- ( كيرملوج )مدت ةقانم راص
 « خ راكبا 0 خحيدددوكيس )؛ خوددوأ ءةيدفق الا

 - خينوث اراك ) ( مايسروا نيج خوريسدوأ ) ءا خال ولو ا ِِح خولوثوم )

 . [ نامثي وهو « نامتراه ]ريغصلا كابلاو كوهاج ؛ ( خيبن وباراس

 ىدم ىمو اجيردت تاصح ىتلا تالوحتلاو تاروطتلا نأ انيأر دقو
 ( خيروك « خ,دروك« خودروك ) ةئالثلا ةيضقالا هذه ىف الإ تثدحام مايألا

 ةكلمم ىف ةمئاو اهنأ اهنع ( 5هدعا»# -  سوتسوف ) قرشتسملا لوقي ىتلا
 < خيجر وك 3 ةعطاقم ةيضقأ دحأراص «خودررك» ناو.ةمعدقلا (نيئودروك )
 اذكهو ©« عدروك 2 مسا هلحم لحو ءدوجولا نم « خيروم» مسا لازو

 . ضع ىف اهضمإ ت<يدناو بونجلاو (نيهلا ) قرشا ولامثلا ةيضقأ تدحمنأ
 مسا نيب قيفوتلا ىف ةميظع ةيماع ادوهج نامشبه ) قرشتسملا لب دقو

 )١( طم 5ةوباعاسع هع ظران اذام )ماوعاب هاجم ةنس قدنل (

 : بانك فلؤم ( 4019012 - سقنودأ ) قرشتسملا ىأر ىلع (؟)

 نوكيف ( خي  خيئروك ) نم ةفرحم هذه ( خب روك ) ةلك ذأ ( ةينيهدأ )



 ا

 هقرنلا نا كلذ عمو « ( ىويتروك ) مسا نيبو ( مددروك - م ددروك )

 ه طلت لكش دوجو منعال(ىدلون) و ( نامثراه) ) نم لك هتبثأ ىذلا ىناسلاا

 ةغللاب ( ىاويتراك ) ةلكنا لاقف . ةئلاث ةعومجم عضو هسفن « ىدلون » نال

 بعشلا ىلع فترالاد ناظنل الإ اه*ام ةيبرملاب ( ةيواثراك ) ةلكو ةيمار الا

 . [ نافوه ] ىدركلا
 ( دركلا ) درفملا ظفنلا نأ ةيبرعلا تاحوتفلا دبع هنا اذه نم جتنيف

 . ناربال رواجم بعش وأ طيلخ ىاربإ بءش ىلو الع راص ؛ دارك الا هةعحو

 «ودراك» لثم ] نييلحلاو نيبلصألا ناكسلانه ضعب بعشلاكالذ نيب ناكهناو

 ءاهزك مناك ةقطنم ىف نينطوتم اوناك نيذلا « هبارومان تح يروم »او

 اوناك نيذلا «2)ةيئيوخلا  ىاثيهيوخ» لثمو ء « كلأ » وا « )0 يكلأ »

 |وناك نيذلا « ناطر الا  هيباتروا 83و 4 نوصاص 2 ءانقب « تيوخ 2 ىف

 رئاشعلا ةماعباسنأ ) باتك . ايماس بعشلا اذه ضعل ناكو .تارفلا لحاس ىلع

 ةريشع لصأ نا لاقي ثيح « رهظيام ىلع اينمرأ رخآ الا ضعبلاو ( ةيدركلا
 . [ ةينيمرأألا ( ناين وكيمام ) ةريشع نم ردحنم ةيدركلا ( ناكيمام )

 ريغ ىتارإإ رصنع دوجو ًايعطق ًاتوبث تبث « اذه نيرشعلا ذرقلا فو
 هنا اكد ىدركلا بعشلا نيب ( اظاظلا - ازازلاو «ناروكلا لثم ) ىدررك

 « خالباس « ةينايلسلا ) لثم ناتسدرك نم يرخأ تاهج ضعب ف دجوب
 تاطوث ج راخلا نم ةمدات رئاشعو ةيدنجأ تالالس ضعل (خلا. ..روطوق

 ل ج ريثالا نبا ىف درو اك ةيراكطا عالف ن٠ ( ىتا) هملق هلعل )١(

 .(قجنس وك ىوك)بيرعن اذه ( ىتلأ) نواكينأ لمت64و. + ةمنمحساأ١

 ةمج محو ةيثي وحلا لبج ىلإ .. . 408 ص 1١ ج ىربطلا ىف درو («0(

 نم ىه ىتلا قابلأ دالب ىلإ راس من .. .دمخ نب فسوب ةلتقو ةيفيمرأ لهأ

 مجرتملا . ناجرةسبلا روك
(40:) 



 قاربظ نيب نوميقي نيذلا ىننيس هروكلا ةيقبك « اهبف تكحو تابجلا كلتب
 نأ ادج لمتحملا نم نأ لوقلا ةصالخو . « روطوق > ةبج ىف كاكشلا ةريشع
 ىلإ مايألا نم اموب « ةيراجلا ةيملعلا تافاشتك الاو ةقيقدلا تاساردلا ىدؤت
 بعشلا نطو ف ضرقناو عاَص ىذلا ميدقلا بعشلا اذه فاشتكاو نييعت

 ردحتمو ميدقلا بعشلا كلذ عم ًادحتم رهاظلا ف ربتمي ىذلا ىلاخلا ىدركلا

 ماوءاح نيأ نمو « ىدركلا بعشلا ردحا ةلالس ىأ نم

 ثحبااى ًاريثك اهءاعلوعي الةيدركلا_صِصقلاو تاياورلاوةيمالسالا ران“ الا ا

 ©« بيهذلا جورص د هباتك ىف ىدوعسملا لوقيف . دركلا ًادنعو لصأ نع

 ًارارف لابجلا لالق ىلإ اوُأل نيذلا نييناربالا ءالؤه ةلالس نم دركلا نا

 اهركذي ىتلا ىه ايسفن ةياوراا هذهو .كافسلا ( كاحضلا ) توريجو ِلظ نم

 )١( ريبشلا « هماتهاشلا » هباتك ىت اعراب افصو هرعشب ايفصنو ىمودرفلا

 )١( ىنأي اك همانه اشلا ىف ءاجام ىلع ةياورلا هذه صخلم :
 ءايطالا زج نيميظع نيئينت اسأرهيبكنهربلف دقزاك ملاظلا كلملا اذه نأ

 ىلإ ىدأ ام «موب لك نيئاسلا خم امهئيذمت ىلإ اورطضاف امطاصئتسا نع

 لمعلا اذ_-ه ىف اورمتساو . ضرغلا كلذل امهم ذخأو موب لك نيصخش حذ

 ندلاو داليلا اورحبف ساذلا نيبرعذلاو فوهلا بد نأ ىلإ نمزلا نه أ>در
 دادحلا ( نايواك ) مهبف راثو بعشلا جحضف نايدولا قامأو لابجلا سور ىلإ

 ملاظملا هجو نم نيرافلاو « ةلاهلا هذه ىلع نيقانلا نه ريثك قاخ هلوح عمتجاف

 ىلع ىدلجلا .هريكشب لمج نأ الإ روكذملا دادحلا نم ناكاف . لامجلا ىلإ
 مف ةاتعلا هنا وعأو ةيغاطلا كلملا كلذ ىلع نيوئاثلا دقو« ةيارك اصع سأو
 انع ةسدقم ةيدلجلا ةبارلا كالت تحبصأو ةيناهاشلا هترسأو كاحرضلا علخ



 توا ع

 نع اثم [ "8 ص 5«ءمد1 3هد:3©2 ]ىف ١18؟ ةنس (هيروم) ةمالملارك

 ماقت تناك ةنسلكن م سلعسغأ "١ىف هنا لاقف ( دنوامد_دنوامز ) ناجرهمح

 ( بسارويي ) كاحضلا ملظ نم ناربإ صالخ ةبسان: ؛ ةريبك ةيبعش تالفح

 [؟](ىدركلاديعلا_١) ىدركن زج ) مما ذاجربملا اذه ىلع قلطي لازي الو كافسلا:

 . ( ىنايواك شفرد ) مماب ترهتشا ثيح دعب اهف نييناربالا'

 نكي مل « كاحضلا ه نأ ةئيدملا ةيخيراتلا تاساردلا ديفتو اذه
 ىهو اهرسأب ةيكلم ةرسأ ىلع املء ناك ظفللا اذه نأ لب« طق ايقيقح اصخش-

 اهئاطلس ىلع تضقو روشآ ةموكح ىلع تلوتساو ءاعمج ناريإ تككح ىتلا
 ىف « تناكو . لالقتسا لكسب نارإ دالب ىف نينسلا نم افلأ ىكمحلا اهل مادو.
 ىتلا (وهدرول ) ةموكح » روشا» لامثىف موقت « ةيروطاربمالا هذه دبع.

 ةيناريإ ماوقأو لئابق لقن ىلإ مهب ىدأ ام « اريثك نييك احضلا لاب قلقت تناك

 نييوهدروالاءال ئه ءازا اهناكساو ىلاحلا ناتسدرك دالب ىلإ ناريإ ةيلخاد نم.

 . ايئابن مهلع ءاضقلاو نيريخآلا ءالؤه لاوزىلإ كلذ ىضاذ

 لوقيو (؟) . ناجربملا مماب ديعلا اذه ( بهذلا جورم ) بحاص ىمسي (1)
 ىدركلا(نشج-_نؤج ) ةياورنا ملوكلامريسلا ( ناريإ خيرات )باتك فلوئم-

 . سرفلا نم دركلا ىلا ىرس دادبتسالاو ملظلا ةلثمأ نم لاثم الإ ىه نإ اذه

 نا » « ىناي ام لوقي ( اذك ) ىناملالا ( رماه نوف ) ريبشلا خرومملا نأ ريغ

 ىدركلا تبعشلل ةديجم ةيخم رام ةفحص الا ىهام هده ) ىدرك نزح ( ةيأآور

 ناربا نايدأ نه سمشلاو ناطيشلا ةدابع تناك : اذكه اهنم مفي نأ ىئبتيخ

 قو . سراف ىف ةيناثلاو ناتسدرك ىف ةردتنم ىلوالا تناك ثيح ؛ ةئدقلا

 نم جتنيف .ناربا نم لصالا ىف اومدق ناتسدركب ةيديزبلا ءالوثه نأ مقاولا
 مسقلاو ( نعرها ) ةدابع تراتخا دق تناك نارا ىلاهأ نم اميسق نأ اذه
 «ناتس درك ىلا ةرهطاىلا دعب ايف اورطضانيلوالا ناو ( زمره ) ةدابعرخألاا



 د هجن

 .يدوعسملالوقيف ةيبرملا ةمأالا ىلإ دركلا لصُأ بسني نم كانه ناو اذه
 رازن نب ةميبر ) وه دارك الل ربك ألا دجلا نا ( بهذلا جورم ) هباتكى

 نيذه الكو . ( راز نب رضم) هنا نيخرؤملا نم ضعبلا ىريو . ( دعم نبا

 «( ةقراأ ) رضم رايدو . ( ركب رايد ) ةميبر رايد ىلع نيريمأ انك نيصخشلا
 .لصأألا ف برع الإ مام ىدركلا موقلا نا برعلا ءاملعلا ءالؤه ىعديو
 داهولاو لابجلاب اومصنعاو . (1)ةيخيرانةثداح يف نييناسغلا عم مهنع اولصفتا

 ..كلذ ءارج نم ةيبرعلا مهّنْغل اوسنف ةيبنج الا ماوف الا ضعبب اوطلتخا ثيح

 .نب درك :نولوةيف امس الا هذه دركلا باسنأ ىف نوركذي مهنا اذهنم برغأو

 . نزاوهنب برحنب ةءصعص نبا [ دركللرواجم بعشل ممإ ؛ ىودرام ]درام
 < لقوح نبا لوقيو] . رهجونم نب رايدنفسا نيدرك « ىدوعسملا ىأر ىلعو
 . [ ورم نب درام نب درك

 :( رماه نوف ) اهم لوتي ىتلا ةبرظناا هذه نأ ىلع ١١(. ص ءرادروك )

 جيرراث باتك لثم )ىرخأ رداصم ءارآآ ىلا ةبسنلاب « لوبقو ةمس ريبك اط سيل

 .نييروشالا دبع ىف تناكناربا نال . ( ؟5١ ص ١  ج كب دارم : ىومج
 باجي كانهناك هنأ الا ( نادزب ) وهو ًادحاو اه 1إ ديعتةدحومنيينادلكلاو
 ىلع رانلا ةدابع تأشن مث . هل نيدعاسك رشلاو ريخلا نارخآ نادوبعم اذه
 . مالسالار وهظ ىت> تمادو ةراتو ) اتسؤ 1 دنز )ملاعن ىلع ءانب مايالا ىدم

 ووشآدالب ىف ةدئاس تناك لصالا ف سمشلا ةدابع نأ فاخ ريغو
 .. مثربك أ ناك( لب وأ لعب ) ناريغ « ةريثك ةطلآ مط تناك اذإف « نادلكلاو
 .لوقي م لامي نأ نكميف اذه عمو . سمشلا مبتنل ىف ةملكلا هذه ىنعمو
 وورسلا ىلع ةمالع الا وهام ىدركلا ديعلا نأ ( رادروك ) ىف حييرف روتكدلا
 . كاحضلا ٍلظ نم صالخلاب جابت الاو

 )١( مرعلا ليسإ ةريبشاا ( برأمدس ) مادبنا ةثداح ىه .



 د ا قالا

 ةيضياتلا نئاقملا نم ضعب ىلعابلك ()باسن الا هذه ىوتحم نا دعس الو

 قارإإ بعش « سراف ملقاو «سورغاز» راشغ طالتخا نم « ًاقني نأ لثم م

 6-0 ًايماس لصالا ىف ناك

 دركلا رابخأ ىصقت ىف اورصقي مل نيماسملا نيخرؤملا نا لوقلا ةصالخو

 لقفل نيب ةيسانم داجال اوورخ لذب ىدومسملا نا ىقتح؛مهماسنأ نع صحفلاو

 ” وهوا نم درخلا نا بتعب معو ٠ ىبرعلا (ةدارك )!!نيبو ( دركلا )

 هباب نم هدرط ىذلا ىلا 5 ناطيشلا ( داساح ليها ) ممرسأ نيذلا سانلا

 #درك »و « درك » يلتفا داحتأب لوقي نم كانهو . مالساا هيلع ناملس ديمج

 فرح دوجو ى1رم 'ىثان اذهو . ع راصملاو لطيلا ىنعع ىسرافلا « درج
 . اًضِنأ ةيسرافلا ةغللا ىف ىواهبلا ( 8 ج-ك)

 اهرايك ءاممأب ابلاغ ىمستت ةريخ آلا روصعلا ىف ماشعلا تناكواذه

 نم فلأتي ناك ىدركلا بعفلا نا ( همانفرش ) باتك ىأر ىلمف . انامعزو.

 (ناشاب  ناحاب )نملك ةلالس نم اردحا ناذللا ىتخبو ىوانجاب امه ؛ نيمسخ

 يدحالاءع تناكىتلا (وآ نسا ) ةلكمأ أشنم( وانداب )ممانأ رهاظلاو(تخي)و

 ىناكيدركلا بمغلا نأ ىلع قرخأ ةياور لدتو.. ةعدقلا « ةلجد » رئاشع

 هريسفت ف ىو آلا ىد-فأ دوم مو-د>رملا ةمالءلا ركذي 1(

 القن لوقيف« دركلا لصأ نع ايش ( ١44 ص م - ج « ىتاعملا حور ) ىمسملا

 نبا» ءايقيزم ورم“ نب درك )ىلا ىمتذت دارك الا باسنا نإ « طيحلا سوماق نع

 ةيلعأ نب قارطبلا سيقلا" ىرما نبا فيرطغلا ةثراحنب رماع وأ ءامملا هام رماع

 بجشب نب ًابسنب نالهكنب دبز نب كلام نب ثودعلأ نب دزالا نب نزام ني)

 ء(حمن نب ماس نب دثشخفرا نب ( اع م ناطق نب برعذ نبا

 ةلدأ ىلا د.ةسذال ةد. مص ريغ ا لاوقالا هذبك ىرخا تااور كانهو

 . ةيفلاع



 مودع

 دالبلا نم هفاو هلصأ لو الا . ناليزو نالم :ه نيقيرف نم افلم لصألا

 - لوألا لثم امرتمم نكي مريخ ألا اذهو ةيقرشلا دالبلا نم ىتاثلاو ةيبرعلا

 مد ؟ 2

 ( 20 ثيعس ىنديس ريسلا ىأر )

 هيراضتمز الا ىتح ناتسدركن ع تامولعملانم هياع انلصحام ىراصق نأ
 هتلشال امه نكلو . ةعطاق ةاصفم ةركف نيوكتل فاك ريغ وهو . ًادج صقانو

 هلو اليلق ال هنع تاموملمم انل سيل ىذلا ميدقلا دبعلا ىف كانه ناكهنا هيف

 «كوكرك» اهبقرثو روباملا ىداو اهبرغو (ناو) ةريحب اهملامش ةقطنم ًاريثك

 ( ىرابوش ) يعدي موق ةقطنملا هذه لتحي ناكو . « لباب 2 دالب اهبونجو
 :ةوناك نيذلا نورموسلا تارم ةد_ع اهم ًاضعل وأ ًاعيجج اهلتحا دقو

 ةغللا نيب ةقالع ةبأ كانه نكن لو (؟) بونجلا ىف ىريكلا ندملا ماكح
 نير الا وأ نييماسلا ةمل نيبو « ةروك ذا ةقطاملا ناكس اهملكتي, ناك ىتلأ
 ةناملأالا ءاماعلا ضعب نائيو . نييرموسلا ةغل وأ ( ىبروأ -ودنه )
 هتاغللا ةعومجم فنص _ءرم هذه ةيرايوشلا ةفللا نأ « نورمماعملا

 هتمحت ميقلا ثحبلا اذه ىئاجر ىلع ءانب ريهشلا قاصخالا اذه بتك (1)
 : . انه هتبئافىلا اصيصخ هلسرأو ( مدقلا ناتسدرك ) ناونع

 هّتاموكحةدع كانه تناك ميلةالاو قاءانأا تاموكح لكشت لبق (؟)

 ساكت لثم ( داكأ )و ( رهوس ) دالب نم ةريبكلا ندملاب موقت
 م. ق مو. ةنس ىف لا . . . رواو شافالو
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 (نويروش الا)طقف ةالاىاس بعش ءاج (م . ق؟٠٠8 )ةنس ىفو . ةيساقوقلا

 ىبونجلا مسقلانطوتساو - هوجولا لك نم ًاحةايماسنكي مل هنا رهاظلا ذإ

 وأ « روشا » ةنيدم فارطأ ىف ىتلا ةقطنملا ىنعأ نييرابوشلا دالب نم

 ناتسدرك عيمج ناك( م . ق 5960 ) ةنسىلاو>و . ةيلاخلا « تاقرععلا ةملق»
 ( نيس ماران )هفلخو ( ةاءان: داك 1 ) كلم( نوغراس ) ةكلمم ماسقأ,نمامسق

 (م.ق 5166 - 7٠٠٠ ) ةدملا ىف ىنعأ ( روأ ) ةموكمل ةئلاثلا ةرودلا فو

 ةعقاولا قاتسدرك نم ةريغصلا ماسق الا ضعب ىلع ةيركسع تالمح ةدع تدرج

 ةقطنم اهلا رهظي ىلا ( وروميس ) ةقطنم لثم © ةلجد » قرش ىف

 اذكو (ورساس ) و ناولح ىنعأ ( ومال ) ىتقطنمو ةيلاحلا ( ىربوك نوتلا )

 نيب عمجت ةدحو كانه نكتول هنا ربظيو . ( لبرا ) ىنعأ ( مولليب روا )ةقطنم

 . ةدحاو ةمأ ءانبأ اوناك مهنأ نم مغرلاب « قطانملا هذه قاكس

 شعب ران 1 تربط « داليملا لبق رشع نماثلاو رشع عساتلا نينرقلا ىفو

 ترثأف «ىرخصلا ايس ماوقأو بوعش نيب ةيموقلا تاضبلاو ةيركفلا تاكرملا

 ةماعلا تاضبلاو تاكرحلا هذه نأ اضيأ رهظيو . ةيقرشلا مالا عيمج ىف

 ةيرو لاو دنملا ماوقألاو بوءشلا عيمج ىف ًايلج ري ترافق

 مهننل نأدكؤملا نم نيذلا مثو -( تيته ) نويئيحلاىلوتساف . (نويراالا)

 اوراغأمث « ةيدوس » دالب ىلع( نيتال ) ةبعش نم وأ ( مويتنس ) ةبعش نم

 نيرآلا مثو- ( ادنام نامموأ ) ىعدي ارخأتم ًايعش نأ اك. اهويبن و<لباي > ىلع

 رحبلل قرشلا لحاسلا ىف نونطقي اوتاكو نييثيسلاو نييديملا نع اريخأ اوقرتفا

 ام ءاخ ىبرو ًالاودنطارصنعلا نم ةريغص ةفئاط اوبحطصا دق دوسأالا

 يعدت ءالؤه نم ةكلامةرسأ نإ ىت> « هب اونطوتساو ناتسدرك ىل رغ ىلإ
 5 روباحلا رجم ىلع اهزكرم ناك ايمساب ةموكح تسسأ ( ىتاتيم )

 6 ىرابوش » دالب نم ىبرغلا مسقلا لصفتا ن.راتلا اذه نم ءادتباو



 دو

 ةدئاسلا ةغللا تفرعو ( ىدوخ ) ممأ هيلع قلطأو اهنم قرشلا مسقلا نع
 نيب تاروطتو تابالتتا ضمب تثدح كلذ ءانثا فو . اضيأ مسالا اذهب هيف

 بعشلا اذه ةضبن ىلإ تضفأ ناتسد ركل ةيقرشلا دودهلا ىهتتم ىف نييساكلا
 هئامجزو هلاجر نم ضعب نكميو « نييثرحلا دالب حايتجا ىلع مدقأ ىذلا

 ضعب كانه ناربظيو . « لباب » دالب ىف ةلقتسم ةموكح سيسأت نم نيززرابلا
 . ( سرفلا )نييناربالا ةغل نيبو بعشلا اذه ةغل نيب تابس انمو تاقالع

 نم اليلق ةينانيملا ةرسالا تكح ؛ داليملا لبق رثع سداسلا نرقلا فو

 اهناطلس دنماف (كوكرك اختيارا ) ةئيدمةياغل « ًابيرقت ناتسدرك عيمج نمزلا

 داسفو ةيلخادلا تابارطضالا ماود نأ الإ .( لبدأ ) لوهسو ( روشأ ) دالبل
 مسق . نيمسق ىلإ ةموكملا هذه دالب رطش ىلإ ىضفأ « ةموكسملا ةرادا

 وهو ( ىروه  ىروخ) دالب مسقو ؛« لوبسلا دالب وهو ( ةيلص الا ةيناتيملا )
 . نيدباع روطو لابجلا ةقطنم نم ريخألا مسقلا نع ةرابع

 ةرسأب ىعدت تناك ىرخأ ةكلام ةرسأ تربظ ةدملا هذه لالخ فو
 روشأ دالب تكحو تاهل كلت ىف ةقتسم ةموكح تسسأف ( تابلاك ىناخ )

 دعب اف تراص ىتلا ( سيديسن ) ةئيدم اهتمصاع تناكث يح « نمزلا نم ًاحدو
 . ( نيبيصن )

 نيتموك.لا نيب بورملا تمات ءداليملا لبقرشع عبارلا نرقلا لئاوأ فو
 ذوفت دايدزا ىلإ ىدأ امت ( ةيروس ) ىلع ءاليتسالا لوح « ةيئيملاو ةيناتيملا

 ىلع ءاليتسالا نه مهنكعو ( نييناتيملا ) مهيسفانم ىلع مهقوفتو نييروشألا
 لباب كولم فتاك ىتلا ةيقرششلا ةيبونجلا ةقطنملا ىنعأ قاتسدرك نء مسق

 نرقلا رخاوأ ىف رهظ هنككلو . مماطلسل اهعوضخو اهكلمت نوعدب نويساكلا

 داليلا ىف فاطيتسالا لواحو تابجلا كلت ىف رخآ ثيدح بعش رشع عبارا
 عازنلاو برحلا تعقوف ىدولا لبج برقىبرغلا ( ةلجد ) "ىطامش ىلع ةمقاولا



 تكووع

 نييدوش الانيب و « ةيروس » لامشب ىرخ الا رصانعلانم مجريغو نييمار آلا نيج
 ىف ببملاو . ناطيتسالا ققحت مدعوةروكذملا ةلواحلا لشف ىلا كلذ ىدأو
 (م . قرشع كلاثلا نرقلا ىف ) ذئدنع نويروشالا هياع ناك ام وه كلذ

 اذه سفن ىف ديدج بعش ناطيئسا وه رخآ ببسو . ذوفنلاو ةوقلانم

 نم ءادتباو . ( ةيمرأ ) ةريحجو ( ناو ) ةريحب نيب هدتمملا ةقطنملا ف تقولا

 مسالا وهو ( تادارآ )وأ (وتدادوأ) ب ةقطنملا هذه تيع* ع رانلا اذه

 م .ق ١١16 ةنس ىف هركذ نم لوأ نأ : سدقملا باتكلا ىف هنع درو ىذلا

 ظورعم سدل ةقطنملا هذه ناكس مسا ناريغ . لوالا ( رساناهش ) كلملا وه

 (نايدلخ) ناك مثدوبعم مسإ نأ ث رح : ىتأي ام موه.لا ىلع نظي هنكلو « امام

 بجيب ىذلا ( ىويدلخ ) مسا قامورلا م-مميلع قلطأ نيذلا كئلوأ مهنأ دب الف
 ءالؤهناك ىتلا ةحالا نأ نويئاصخالا دقتعيو . ( نادك ) ةلك نع هقيرفت

 ران الانمذخيامىلعو . ةيساقوقلا ةيعشلا نم تناك اهب نوملكشي نويدلحلا

 قاريط ) ةنيدمو ( ناو ) ةنيدم سفت ىف تفشتك ا ىتلا ةعدقلا قئانولاو

 نوكت نأ ادج لمتحملا نم نأ«( ناو ) راوجمب ةعقاولا ةميدقلا () ( ةملق
 ذئنيح ةدئاس تناك ىتلا ةراضحلا نيبو بعشلا اذه ةراضح نيب ةقالع كانه

 ىف كلذ نم أشن ىذلا زرابلا رثالاو . طسونملا ضيبالا رحيلا لحاوس ىف

 ( ناو ) بونج نم ةرجطلا ىلانييلصالا هناكس رارطضا وه ناتسدرك ىلاعت

 ىف تفرع تارامإ ضعب ليكشت ىلا ىدأ ام ؛ ةيبونحلاو ةيبرغلا تاهجلا ىلا

 ىلع ةمشاخ تناك ةرامالا هذهو ( ىريان ) مساي دعب ايف نييروش آلا دهع

 ( ديزياب ) ءاولب ( دركشلأ ) ءاضق زكرم ىه ةيلاحلا «ةعلققارم» (1)
 ىع انه ةدوصملا ةعدقل'ةنيدملا نارهاظلاو. (ناو ) راوجم ةقالع اهل تسيلف

 ( ناو ) نء بيرق رخآ عقوم-



 مح مرد

 .( وئراروأ ) ناطلسل مويملا

 داليملالبقرششعىداحلا نرقلا ىف ةيئيحلا ةيروطاربمالا ضارقتا دبع ىفو

 هثيح ناتسدركل ةيلامثلا دالباا ميج ىلع ايلوتسم ىكشوملا بمشلا ناك

 ىلع ىل وتسا دق 'ىثئانلا ب بعشلا اذهف . ةنسنيسمخ ءاهز اهبف مهتم وكح تماد

 ((009 ايكلك ) ميلقأ ىلعو « ( ايكودابك ) ميلقأ ترم بونملا مستلا

 «( ىكشوه-ىوشوم م ابعشلا اذه ىلعذوةلطي نامورلا ناكو .اممطوتساو

 ةريحب قرش ىتح مهاطلس دودح عيسوت نويكشوملا ءالؤم دارأ او

 11٠١ ) ةنسو ( رسلب تالجي: ) ىروش آلا كلملاتاوقب اومدطصا ( ناو )

 . مازمما رش اومزبنف ( م. ق
 حاتجا . داليملا لبق عساتلا نرقلا لئاوأو رمثاعلا ذرقلا نيب ةدملا ىفو

 ه( ىروخ ) دالب عم ىلع ًايئان ىلوتساو « رواخلا ي يداو ىئار الا بعشلا

 مهتياجنيطساب نوير وش الا ناك ذإ ( ىرابوش) دالبل ىبرخلا مسقلا ىأ ةعدقلا

 رشع عبارلا لرقلا نيب ةدملا ىف « دالبلا كالت نه قرسشلا مسقلا ىلع مماطلسو

 .نه عون « هذه ةيروش : الا ةموكحلل ناكو . داليملالبق عساتلا لرقلا لئاوأو

 قرعشلا ناتسدركدالب نه ةرثايم اط ةعباتلا ريغ قطانملا هذه ىلع ةبقارملا
 .ةيروشآلا ران الاو قئاثولا نم ذخئيو.اهدض ةمئاد ةروث ىف اهناكس ناك ىتلا
 هذه يف ثدحي مل هنا « داليملا لبق رشع ثلاثلا نرقلا ىلإ اهخيران مجري ىتلا

 .مايألا هذه ىتح مسالا اذهو ( يبباب ) بعش روبظ يوس ثداح ةقطنملا
 ه(درك) ) ما عم ادجتم ضعبلا هلعجو ( ىتروك ) اذكه "ىرق ةريخألا

 ا ىوكزافو ) ةدلب ىف ًاريخأ تفشتك ا ىتلا قئايولا نأ ريغ

 مجرتملا .٠ لوضفالاب ةيلاملا ( هنا هنذإ ) ةيالو ىف )١(
 ذاتسالات الاقم رظذأ . ةعدقلا هرقنأ ةيالوب ( مروج ) لامعا نم (؟)



 هس هو دل

 مسا عم اكرتشم مسالا اذه نوكي نأ لمتحلا نف (يخئاياي) ىعدي رخآ بعش
 داليملا لبق رشع ثلاثلا فرقلا لالخ فو ًاطلغ ًاقباس ”ىرق هناو ( ىخياي )
 مهلكلو ؛ نييروش الا دذ سئاسدلاز وسديو ةياعدلا نوثبي نويثيحلا ذخأ

 ىلاهأ نأ نهذلا نع بيغي الأ بيو . ًاريثك كلت ميبعاسم ىف اودلغي مل
 نيينادلكلاو نييرابوشلا ةيندم ذوهفن تحم نيمقاو اوناك قرسشلا ناتسدرك

 ةعدقلا ةيئاضقلاو ةيراجتلا تادنتسملاب ديمو تباث اذهو . نييروش الاو
 تافعتكملا هذه خيرات عجريو ( كوكرك ) فارطأ ىف ًاريخأ تفشتكا ىلا
 هنا نع ارو . داليملا لبق رشع سداسلاو رشع سماحلا فرقلا ىلإ ةيرئ الا

 اوناك منأ الإ « دالبلا كلت ىلاهأنيب قاقشلاو فالتخالا نم ضءب كانه ناك

 كلذ لك اغوبصم نيناوقلاو تاداعلاو عامجالاو نيدلا ف :ريدحته اميمج

 . « ةللد » ضوح ةراضحو ةيندم نهد ةينطولا ةعيصلاب

 داليملا لبق عباسلاو نماثااو مساتلا نرقلا قئاثوو تالحس لدتو اذه

 ناتسدرك قرش ىف ريبغلاو ليدنت تدح دق هنأ لع 3 نييروش الا دبع نم

 دوسأالا ردبلا قرشث نم (ىلرو ًاودنه) ىرآ بعش ةرجاهم ءارج نم كلذو

 ىدوش الا كاملا وه ( ايديم ) مسا ركذ نم لوأو ٠ ةيبونجلا قطانملا ىلإ

 نويديملا ءالؤه راص ثيح [ م . ق 23٠١ 89 ] سماخلا ( رساناماش )

 اواتحا مهن ال.ةعاد ةمنصب نيبروش الا ةموك> دده ارطخ خعراتلا اذه دعب

 ءارمأ تناكو الإ عباسلا قرقلا لحامو . « ايديم » دالبل ةيقرشلا ةقطنملا ال وأ
 ثيعس ىتلا دالبلا ميج ىلع ممذوفن و مهناطلس نيطساب ىتفلا بعشلا اذه ءامحزو

 ةنس ريمسلد فطتقم ىف ةروشنملا ةبروساا تايداعلا ةيعج وضع رداص رصيق

 ةيروس ىلامشو ىرفملا ايم اب ةيثيحلا ةراضحلا نع 15097 ةنس رانو 5*9

 .فشكت ادج ةميق تالاقمى هو .نييروطلاو نيبن اّميملا نمنييثيحلا ىرصاعمو
 مجرتملا . ةيخم رات ةلود مظعأ نع باقنلا



 تن

 الو( ىانام ) ىعديبعش لتحا كلذ لالخ ىفو . « ايديم » ةكلممب دعب امف

 ( ةيمرأ) ةريحب نم قرشلا ىبونجلا ىف ةريغص ةقطنم - "ىشث هنغا نع فرعي

 « ةروكذملا ةريحبلا نم ىبرغلا بونجلا ىف ( ساوسراي, ) ةقطنم نأ رولظلو

 ناكىذلا [« ىاسري» سيل ]ء(ىويسراو) بععب تقولا كلذ فةنوكسم تناك

 هذه لكف . نييثرابلا دهع ىف ( ') تراسك اج ) دالب نم ةيقرشلا ةهجلا نطقي
 بوعشو ماوقأ ةرجاهمل ةمدقم ًاريخأأ تحبصأ ةديدجلا ةيسايسلا رصانملا

 داليملا لبق عباسلا فرقلا نم ًاءادنب | نييثيسلا نأ عقاولا ىفو . ىرخأ ةريبك

 رطضاف . بلسلاو بهنلل ( روشآ ) ةكلمت ىلع تاراغلا توني اوذخأ

 ةقادص ةدهاعم مهءم اودقتعي نأ ىلإ( نودحرسا ) ةيغاف نوبروش الا

 . عباسلا ذرقلا ىتح ممدالب ىلع ةظفاحملا نم اونكمت كلذيو . راوج نسحو

 دق ناك ىذلا ( 9 ريسالو:وبن )كلما فلاح ( م . ق 5؟ه) ةنس ىف هنا ريغ

 دض نييئيسلا ءالؤهو نييديملا عم ؛ ( لباب ) ىف هتيكلمو هلالقتسا نلعأ

 تمادو 0 ق 715) ةنس ىف بورا بوشن ىلإ كلذ ىضفأف ؛ نييروش الا

 ةيروش هلا ةلودلا ىلع ىذق ثيح (م.ق) 5١١ ةنس ىلإ بورحلا هذه كراعم

 . ةعيظعلا ( ىونين ) ةنيدم تبرخو ًايئاهن
 نييروش : الا ةموكح ضارقث ا دهع لالخ ( در لا ) مسال ,ةةرو دقو

 ( قودتز ) مركذ صخأالابو . ةددحتم تارم 27 اني خيراتلا اذه لبقو

 ناتسك رت نوحيجلارهننم ةبيرق ةقطن»  تراسكاب وأ )١(

 . ةيروشالا ةموكسلا لبق نع ( لباب) لعايلاو ناك لجرلا اذه (:)
 نطأف ةصرغلا زهتتإ ايترادا ةا_لفو ةيزكرملا ةموك_هلا فعض ىأر اماذ

 ,.اهيلع اه دعا عم فلاح لب طقف كلذب فتكي ملو « هلالقتسا

 ها١ ص ميدقلا ىندالا قرشلا خي رام هباتك ىف لوهرتسملا لوقي (+)

 ىلع ةيبيدأت هلمحب ماق ةيروش ىلع كللم رخآ ناكىذلا ( لانان روشآ) نا



 ا ا

 نيتدملانيتاه نيبو (. م . ق )١1+4 ةبس ىف فالالا ةرشعلا رقبقت رابخأ ىف
 ةيخضراتلا لئالدلاو . ةليلقب تدي يهو ىن+ ال 6 ةنس ىتيام نع نلتت ال ةرتف

 اميسالو قات درك خيران ىف لاعقلا رثثالا اه نوكي نأ اهنأشنم ىتلا ةديحولا
 ركذت ال « نويناربالا( (0) نوينيمخالا ) كول لا اهفلخىتلا ةب وتكملا حاول ألا
 . مأشنمو دركلا لأ نع احب رس ائيش

 ةلاح موي راتو دركلا لصأ سردب وهو ثحابا نهذنع بيعل الأس يو

 ناكسلا عم ةنكاس تناك ىتلا ةفلتخملا بوعشلاو ةديد_هلا رصانملا ءالؤئه
 نييروشآلاو نمر الاو دركلا نم تاتسدرك داهوو لابج ىف نييلص الا
 « رصنملاو مدلا ةبجو نم ء اله نع ثحبلا سيل مهملا نأ ىلع . ناورتلاو
 <« ىوخود راكزا ةبإلا هله نم نذا كش الف . ناسللاو ةغللا ةبج نم لب
 ىلا اعازن ناك ىذلا ىدركلا بعشلا نع ةرايع ( نوفينز ) هرك ذ ىذلا
 . هب ةصاخو ةلّتسم تناك هنغل نال ةيموقلا ةيرحلاو لالقتسالا

 ةيدركلا ةغللا ىف نيئحابلاو ءاماعلاتايرظن تريغت ريخالا رصعلا اذهيفو
 ىلع دامءالا نكمي نيرذلا نويئاصخالا ءاماعلا ءالؤه زيف + اريبك انيغل
 ةفرحم وأ ةيسرافلا ةغللا نع ةقتشم ةغل تسيل ةيدركلا ةغللا نأ « مهئادآ
 ذإ . ةيدقلا ةيقيقحلا اهتاروطت اهل لالتتسالا ماهت ةلقتسم ةغل ىه لب ءاهنع
 اذان . ةريهشلا ( اراد )ةحول اهب بوتكملا ةعدقلا ةيسرافلا ةغللا نم مدقأ ىه
 ةيدركلا ةخالا نا : اولوقي نأ لاملا ةعيبطب خعيراتلا ءاماعل قحيف اذه حص
 . اهسفنب ةعاقو ةلقتسم ةئل تناكو (م . ق) سداسلا نرقلا ف ةدوجوم تناك
 اومدق ( ىناربإ - ودنه ) بوعشو ماوقأ نم موق يدركلا بعشلا نإ و
 سرفلاو « ايديم » ىلا نوديملا هيف مدق ىذلا تقولا ىف « ناتسدرك » ىلإ

 .(م.ق >7 ةئس) مهتلاسب و داركالا ةعاجش مامأ قفخأ هنكلو . (ىنام) كلم
 مجرتملا  ءامدقلا ناربا كولم نم ةيناثلا ةقبطلا نوين ايكلا مث )١(



 الا 0-7

 ىلإ دركلا مودقل ىبيرقتلا رراتلا نأ مدقت امم صلختسيف « سراف » ىلإ
 ةيروشالاقئاثولاو تالجسلا نال . م . ق 59٠ ةنسدعبام خيرات وه ناتسدرك

 (1) . كانذ نع ائيش ركذتال « خييراتلا اذه لبق ام ىلإ اهخيرات عجري ىتلإ

 ( ىبروا  ودنه ) بوعش نم وه ىذلا ىنمر آلا بعشلا مودق نأ رهاظلاو

 كلت تلمح ىذلا تقولا ف تثدح ةرجاهمل ةجيتن « ةنيمرأ » ىلإ اضيأ

 ىلع ىنيم ىأرلا اذه نأ لابلا نع بزعي الا ىئبذيو . هيف ةقباسلا تارجاملا
 ةئلالا ىه نإ ةيدركلا ةئللا نأ نودقتعي نيذلا امأو . ناسللاو ةمللا ةيرظذ

 ثاحبالاو ةيماءلا تاساردلا نأ نيقيلا لع اوماعيلف « ةطيلخ ةفرحم ةيسراف

 . اماع هنودقتعيو هيلإ نويهذبام سكع ىلع ةيخراتلا

 تاتالعو طباور دوجو ةيرانن تابثا نآلا ناكمالا ىف نكي ل نإو اذه

 ليثمتب لوقلا ةيرظن نأ الإ « دركلا نيدونييلصأألا ( متراروا ) ناكس نيب
 ادج ةيوق ةيرظأ «ناتسدركد ةعدقلا ةفلتخلا بومشلا عيم ىدركلا بعشلا

 س7
 ىف « ريهاشملا نيئاصخالا ءاملعلا نم نينثا ىبَأر جرد نم انيبتثا نأ دعب

 . قيس م ةيناثلاو ىلوالا نيتداملا ىف« ناتسدركو دركلا لدا ن هع ثحبلا

 عوضوم ا اذه ةصاخلا ج ىتسارد ةحيتن ءارقال طسل أ نأنسحنسملا نمذالا ىرأ

 . ةثلاثلا ةداملا ىف انه

 405 ص ( مدقلا ىتدالا قرشلا خيرات ) هباتك ىف لوه رتسملا لوقب 0(
 رئاشعلا ىلع هبيبدأت ةلمح ماق « نييروشأآلا كللم ثلاثلا ( ىرارين  دادآ )ن١

 ىخي راثلا ثداحلا اذه نأ ىف كشالو . مع. قدا ةنس ىف ةيلامثلا ةيدركلا

 ناتسدركىف ادوج وم ناك ىدركلاٍب عشلا نأ ىلع لدي ةيرومشالا قئاثولاب ديؤملا
 فلؤوملا . ةرييك ةدع« م . ق "ه٠ ةنس خيرات لبق



 ا

 رطضي رخآم وف ىأنع وأ هموق خيران نع ثحبلا ديري ىذلا نأ فاخريغ
 هضرت يف لوألا هئشنمو موقلا كلذ نطوم نعثحبلاىلإ 'ىث لك لبقوالوأ
 ةلستملاةحيحصلا تامولعملا نال . ةجتابوهصو ةريثك تابقع كلذ ليبس ىف
 ءاماعىعاسمو دوهجأ ةقيةملا ىفو.اليلق الا ءرملا اهلع لصحتيال ةقسانتملاو
 لازي الو .الماكاحيضوت طاقنلا هذه قالل حضوت مل يدقلا خيراتلاو راثالا

 ىهو « ةيئ" الا ةثالثلا لما وملا ىلع ةرورضلاب ىوقلا خيراتلاةباتك ف ليوعتلا
 . نيقرشتسملاو ءا اعلا نم ضعل ىأر بسح كلذو . نطولاو «ةغللاو «مدلأ

 يف « أهنملاو لوصالا نم لصأ ىف عمتجتال دق ةثالثلا لماوملا هذه نأ ريغ
 . ةغللا لماع وه اهرهظأو اهاوقأ نكلو . نايحالا للا

 ؟7؟8 )ةنس (ليابا ىلإ ب رملا ةريزج نم رجاه_ ًايماس ًاموق نأ ىوت الف

 درجلو . اهب ةموكح لوأ سسوتإو ( داكأ ) دالب ىلع ىلوتسيو (م . ق
 برعلا نظي ؛ ايماس هنوكو برعلا ةريزج نم امداق ميدقلا بعشلا اذه نوك
 ديعبلا نم سيل ةدعافلا هذه ىلعو . نييماسلا ءالؤه ةلالس نم مهنا ن الا

 ىااسلا ىداك الا بعشلا نيب و ىلرعلا بعشلا لصأ نيب ةلص كانه نوكن نأ

 ةيداك الا ةموكملا اههف ًاسسؤمو ( لباب ) دالب ىلع ايلوتسم ناكيذلا ميدقلا
 . روصع ةدعب « برعلا ةريزج نم نيمداقلا نييماسلا ءالؤه لبق « ىلو الا

 شعل ءادج ميدقلا» ماصأ لوعجرب كرتلا نأ ىرخأ ةيج نم ىرئاننا امك

 ةلالس نم مث نيبلا ( نوذلا ) وأ (نوهلا ) ىلإ ؛ ةيوغل تابباشمو طباور

 ىذلا رهألا ( توشدوأ )رين ىلا وح نيصلا ىلامث ىف اوناك نيذلا( غلو: غناش )

 . ىرتلا بمعلا أشنم ًادبم ( م . ق) نورشعلاو نماثلاذرقلا نوكي نأ ىغتقي

 ناتسدرك نإ : لوقنف ثحبلا اذه ىف مطاونم ىلع جسنن كلذك نحنو

 تابجيىلإ اهراغتنا عضومو ةيناثلا ةيرشبلا ةلالسلل لوألا نطوملا وه ىذلا
 ٍملابج بوعش خحمرانلا رِخ ىف هنكسي ناك « ةيخيراتلا تاثداحلا بسح ى رخآ



 ( وج توك ) و ( واول ) بوعش نع ةرابع تناك ىتلا ( سورغاذ )

 هبعشلا قاكو ( ىروه - ورابوس ) و ( ىدلك - ىدلاخ) و ( ىماك) و

 تاهباشمو تابسانملا ضعبل ًارظن و . هنم ىبونجلا قرششلا نم ىف ميقي ىئاليعلا
 .ةيساتوقلاةلالسلا نم بوعشلاءال هنأ ىلإ نيقرشتسملا ضعب بهذ «ةيوغل

 دج ميدقلا لصألا ىه ىاليعلا بعشلا ادعام اهلك بوعشلا هذبف

 نييرموسلا نم لك دبع ف اريك ايناس اطاشن تادف دقو“ ىدركلا بعشلل

 . نييدوش الا دبع لئاوأ فو نييداك الاو

 هلايج ىلإ (ىدوأ  ودنه) ىر الارصتعلا تارجاهم لويس نأ رهظيو

 تارجابملا هذه نأ نظيو  ًاريخأ اههيرغو اهمقرش ىلإو ءالوأ « سورغاز»

 هناكسلا اياقب تعقوأ دق )١(  داليملا لبق عساتلاو رشاءلا ثرقلا نم تأدتبا

 ءالؤع ناطلس تحن «( ناتسدرك ) دالبو (سورغاز) لابج ةقطنمل نيياصألا

 ربك أو ىوقأ ىديملا بعشلا اكو . نييرآ اميج مهلمُخ ددسملا نيدفاولا

 ”ىداب يف نكس تيح « ابوعشو تاءامح نيدفاولا نيير الا ءال وه نيب بعش

 ةيوسالا ماوقألا « ةرجملا ىف مهتبتعأ مث ( ةيمرأ ) ةريحب قرش فرمألا

 ربظلو .(خلا ... ىوشدراك« ثراب « ىويسراب 6 ىانام« سراب ) يرخالا

 هنوفين ز مهيلع رثع ىذلا ( ىوشدراك ) ىنعأ ريخالا بعشلا دوفو حر دات نأ

 - | ثيم ىلديسريس ] داليملالبق عباسلا نرقلا ىلإ عجرب م( ء ق 401) ةنس
 ءاملع ضع لوقي كءلوقن نأ انيلع قحدقف اذكه ىمألا ناك اذان

 ائفنموةيدركلا ةمالالوسأ نيب ةقيثو تاتالعئلانه نأ ء#رانلاو راث لا

 - للوالا ةعدتلا سورغازبوعش ةعومجم ىنعا  ىلوالا ةقماملا نين و«لوالا

 ةقبطلا بوهش نذا سردي نأ مّمشامو دركلا لصأ ىف ثحابلا ىلمف
 سطس سس سس ل ل ا ل وعم ها سطو بو

 نأ ادج لمتحملانم نأ ( فاربا) هتلحر ةمدقمى ( نوزرك )لوقي )١(
 22 هفلؤملا . انرق نيرشعب داليملا ىلبق ةرجطلا هذه عوقو وكي



 سس ؟عقودل

 . ةعدقلا بوعشلاو لوص الا كلت نم ًاميجج ةيناثلاو ىلو الا

 سورغاز توعع» لوألا ةقبطلا ح أ

 ةقطنم ىف نطقي بعشلا اذه نأ دهوش (  موبولول ) وأ (ولول) - ١
 بعشلا ىف ًاريخأ جمدناف ؛ اهيلإ مدق ىتم لعب الو( ةينايلسلا  روزرهش واهذ )

 دالب ىلع ايلوتساو ةيلالا ( ةيناملسلا ) ةقطنم ىف اعم اشاعو ىتوكلا
 ضعبو «كوك رك > تاهج ىف ةفشتكملا ران آلا ناو . اضيأ 0 ( ناملاه)

 ليصفت ] . بعشلا اذه نع ةقئاش تامولعم ىلع لمتشت « ) ىرخأ قئاثو

 تابءاقملا ضعب نم لدتسيو . [ ىناثلا دا ةمدقم ىف ركذيس كلذ

 عساتلا نينرقلا ىف نييروش الا كولملاو ماكملا نم اضعب ذأ ةيوغللا تالالدلاو

 اذه نم اممق نأ رهاظلاو . ىولوللا بعشلا نم ناك رشع نماثلاو رشع

 [ دزيابس ] « ةيروس » ىف ًاضِيأ مقي ناك بعشلا

 شويملا لابعتا ربظ ( م . ق ) رثع ثلاثلا نرقلا لئاوأ نم ءادتباو اذه

 قأانولاو ران الالمتثت ءلاصتالا اذه لضفبو . ىولوللا بعشلاب ةيروش الا

 ىلمو . هنطوم نعو بمشلا اذه نع تامولعملا نم ريثك لع ةيروش الا
 اذه ةنل نأ « ةيولوللا مالعألا سرد ىذلا ( غنيزوه ) قرشتسملا يأر

 )١( ةيخمراتلا ( ناولح ) ةنيدم ىف .

 نيس  ماران )دبع ىف ةبوتككم ةحول - ١ نع ةرابع قئاثولا هذه (؟)
 لابجب ( ر واج رواكك ) قيضم ىف سدن ومدا رجيملا اهلع رثع ؛داكأ كلم

 « ( لا' روز كيفارغونز ) ةيفارجلا ةديرجلا ىف ةلاقم اهنع بتكو غاد هرق
 ( ىنيناب  ونن 1) واوللا كلم دبعنم هنأ ديفب ام هيلع شوقنم رجح نع -*
 لبق ارق م#» ىلإ ىلوالا ةقيثولا خيرات عجربو . ( واهز ) ىف هيلع رثع
 . داليملا لبق انرق ( 58 ) ىلا عجرب هنأ رهظي ةيناثلا خب راتو داليملا

)٠( 



 ها

 نم ًاضمب كانه تاق كلذ عمو ؛ ةيماليملا تاغللا عون نم تناك بعشلا
 . [ رزيارس] )١( ىروملا بعشلاو ىولوللا بعشلا ةغل نيب ةيظفنلا تاهباشملا

 (لايرصانروشآ ) كلملا دبع نع ةفلختملا ةيروش الا قئانولا نم ذخؤيو

 نأ اك « ةراضحلاو نارمعلا نم ميظع ٍبناج ىلع تناك ولوللا دالب نأ ىناشثا
 كلملا اذه نأ ةجردب نونئلاو عئانصلا ىف ًادج نيمدتنم اوناك اهلاهأ

 ةروكذملا دالبلا ىلاهأ نم تاعانصلاو نونفلا بابرأ نم اريثك لقت ىروشألا
 نأ ىلإ ( رزيايس ) روسفوربلا بهذيو . [ ديتسلوأ ] . « روشآ » دالب ىلإ
 . ىلاحلا ىروللا بعشلا ءابآو دادجأ نييولوللا ءالؤه

 « سورغأز > بوعش نم بعش - « ىدوج وج » وك -؟
 تانو الا نم تقو ىف ( داك أ ) و ( رمموس ) دالب ىلع ىلوتسا ؛ ةريبشلا
 لودج ىف دجنو .اموب نيعبرأو ةنس 1؟0 مبكح مادوء( م. ق ؟844)
 كولملا نم اكلم نرشعو دحاو ءاممأ ( روبن ) ىف فشتك ١ ىذلا كولملا
 دالب تكحو اخير اهتمصاع تكرت نيبتوكلا ةموكح نر هظيف « نييتوكلا
 ( :9خ صا -ج ميدق عبرات حييربك ) . ةرمعتسك نييرسوسلاو دك الا

 نيذلا نييتوكلا ءالؤهىلإ عوضخلل اورطضا ءايوق ألا ( شاغال ) كولم نأ
 9 ( ناكيريت ) يعدي ميكدلم رخآ ناك

 نأ ىلع لدت مالعأالاو ءامسأألا ةهباشم نأ ( رزيارس ) روسفوربلا لوقيو

 بمغلا نم ىبرشلا مسقلا م نييروحلا وأ نييروحلا نأ مدقت (1)
 مدقلاىندالا قرشلا عر ران باّدك يءاص لوهرتسملارك ذ(؟). ىرابوسلا

 كولملا لوأ وه ( موت انن1) كاملا نأ ءامدقلا كولملا لودج ىف( ٠١< ص)
 مهكلم ناكو؛ م .ق نيثالثلا وىداحلان رقلا ف نييماليعلا ب راحثيح نييتوكلا
 ىلع نويتوكلاىلوةساو . ( ىنوناب -ونن 7)ىعدي نيرشعلاو نمانلا نرقلا ىف



 باوابادسل

 نأو . ًادج ةعدتلاتاموكحلا دبع (رموس) دالب لخد ىتوكلا رصنعلا
 اواوتسا دالبلا كلت ىف مهلاطلس دازو ممذوفت ىوق نأ دعب نييتوكلا ءالؤثه

 ةموكح هب ترهتشا ىتلا ةضبنلاو مدقنلا رصع نأ ام. ًاضيأأ ( داك أ ) دالب ىلع
 باغلاف فداصي ( م . ق 56٠١ ةنس) ىف ( ىدوك )كلملا دبع ىف ( شاغال )
 . [دزيارسا ] . كشاالو ةفدملا ديلو سيل اذهو . نييتوكلا ةموكح دهع.

 (روا ) كلم ىغق ( 5594 ) داليملا لبق نيرشعلاو سداسلا نرقلا فو
 ىلإ رصنملا اذه رئاشع ترطضاو «داك أب وكلا رسمنملا ةموكح ىلع

 رافع تراغأ امدنعو . اهب ماصتعالاو ( سورغاز ) لابج ىلإ عوجرلا

 ناك ( لباب ) دالب ىلع داليملا لبق رشع نماثلا نرقلا طساوأ ىف ( ىاساك )
 اذه نم ًاءادتبا نييتوكسلل اركذ دمت الو . ةيتوكملا رئاشملا اضيأ ابعم
 ثلاثلا نرقلا ىلإ مط نكي مل نبذلا نييروش الا ةدوكح روبظ ةياغل خيراتلا

 نيمصتمملا مهنا ريجب شرحتلاىلع مهلمحمي ام ناطلسلاو ةوقلانم ( م . ق )رشع
 «ياجاحيف اوناك مهنا نع الضف « مهدالب ىلع ءاليتسالاو « سورغاز » لايجي

 . مهل امهديضعتو ولوللاو نيبتوكلا ةيامح ىلإ

 ىتوكلا بعشلابلصتاع لوألا ( رصانءاش ) يروش الا كاملا ناو اذه
 ىت> ةنشتكملا ةيروش الا ران الا نم ذخؤيف « هفاس نم رثكأ مولتاقو

 ىلع تناك ةيئوكلا رئاشملانأ « كلملا اذه دهعىلإ اهخيران عجرب ىتلا« نالا
 نم دتت بعشلا اذه نطوم دودح تناكو . سأبلاو ةدشلا نم ميظع بئاج

 . هيبرغو ( نيدباط روط - ىخوميك) ةياغل ( ةينيمرأ - ىرئادوا )
 لابج زكرم نأ نيودوش الا كولملا راثآو تاياور نم ذخؤي ام ةصالفت

 نييتوكلا دبعف ًادوجوم« شاغال د .كلم(سيئاب ىدر# )ناكو (داك أ )دالب
 . كالملا ىندع هيرموسلا ةغللاب « سيال »و . ايتوك ةسفنت وه ناكل



 _ خادم

 .:( قوجلا - ىتوكلا - ىتوكلا ) بعشلا ًايموق انطو ناك ( سورغاذ )
 . .نيتحوللا نإ لوقتف ( قدرك ) و ( ىتوك) يظفل نيب ةقالعلا ذ ١ الا ركذن

 , هيروش : الا كلملا دبع ىلإ امهخيران عجريو اريخأ اتفشتك | نينلللا نيتيرثالا
 .اهادحإ ىلع بوتكم  ةدحاو ةئداح ىلع الدتو ( اةرونيا - لوك )

 , ىلع لدي امم ( روك ) ظفل ىرخألا ةحوللا ىلعو ( ىنوج - ىتوك ) ظفل
 وأ ( روك ) ظفل نا وأ « دحاو بعش ىلع ناقلطي اناك نيعمالا نيذه نأ
 ا . وكلا بعشلا نم ميظع مسق ىلعقلطي ناك ( !ءا5:01  ىهروك )

 'اهنيب ىتلا ( ( ىويتروك ) ةلك « ةقيقد ةسارد اوسرد نيقرشتسملا معمو
 ةيوغللا ةطبارلا ) باتك فلؤم لاق . ريك ى تفل هباشت ( ىروك ) ةلك نيبو
 : .لصأ نع ثحبلل ًادج ةمبم هذه « ىويتروك» ةلكذا 0) ( درك ظننت
 .تالكا » لوقيف هير ( رفيرد ) قرشتسملا صخلبم . ناتسدرك ىف ناكسلا

 .. < قريك © ىقريس « كادر « ىدروغ « ىخوتروك ؛« ىخودراك « ادراك

 .وأ هياوان راك , هيادراك« هيوادراك « ادراك « ودراك . نيثدرومت « ىايدروف
 ...اهدامتامدعو اهرفانت نم مغرلاب دحاو لصأ ىلإ عجرت اهلكخلا ٠ افاد
 ةمآألا لصأ قرشتسملا اذه عجري قسنلا اذه ىلعو . « ظفلتلاو قطنلا ىف
 هىلإو ( توفينز ) هركذ ىذلا ىوخودراكلا بعشلا ىلإ ةيلاحلا ةيدركلا
 أ .تاياور نم ةياور ىلعو « نييرمت وسلل ارصاعم ناك ىذلا «تادراكلا بمشلا
 . () رئاشملا نم ةريشعل امما (ادراك) ظفل ذاك( روأ) ةموكملا ثلاثلا دبعلا

 ' مجرتملا. (رفيرد ) قرشتسملا وه باتكلا اذه فلؤتم نأ رهاظلا )١(
 .هملا اهخم رات عجري ةياورلا هذه ىلع لمتشت ىتلا ةيرئالا ةحوللا نإ 6

 .  ( شاغال ) كلم ( راثات - دارآ ) دهعفم ٠ . قنيرشعلاو عبارلا نرقلا لئاوأ
 . («٠ اد راك) ظفلب ًارقيذأ نكعي( ( ادراك ) ظفلب تفرعىتلا ةريشعلا مماو اذه



 ل

 نيب ةيوق ةلص دوجو دكوملا نم نأ تاحاضيالا هذه لك نم ذخؤيف
 ةيفارخجلا فيراعتلا ناو . ميدقلا ( ىويتروك ) ظفلو ىلاحلا ( درك ) ظفش

 قيطنتل , ةكرتشملاظافل الا نم اطاثمأو ( نيئودروك ) و ( ىوخدراك ) دالبللا

 نأ ىتح؛ ( ىوينروك ) ب ةماحلا ةميدقلا قئاثولا تايوتحم ىلع قابطنالا مامن
 ابلكتاملكلا هذه رابتعا ىف طق اوددرتي مل نيهانلا نيخرّملا نم اريبك امسق

 مدعل ارظن - دكوت نأ اننكمي هناف كلذ عمو. دحاو ىمسمل ةكرتشم ًاظافلأ
 ناكس نيب دجوب هنأب ِ- ( ىتوك) و(قروك ) ىقفل نيب قرفلا ناكمإ

 روتكدلا لوقيو . كلذ ىتوكلا بعشلا نم لئالسو دافحأ ىلاحلا ناتسدرك

 رئاشعلاو لئابقلا ءالوثه نإ (١١؟ص نيرهنلا نيبام بوعش ) هباتك ىف ريزي ايمع'
 رثك أةيساتوق تاقوأألا نم تقو ىف نكت مل (دركلا) مساب نآلا شيعت ىتل#
 ضعب فلتخم لئابقلاو ٌراشملا هذه نإ ! ممن .٠ ةرضاحلا ةلاملا ىف اهْنم'

 ةدلب ىلاهأ نآ الثف « عيابطلاو تاداعلاو ةحبالاو ةغالا ىف فالتخالا

 ةعطاقم ى نينك اسلا موموق ءانبأ عم ةلوهسب ممافتلا مهمكمي ال ( ةيناملسلا )':

 ضو نمر آلا ل دارك الا نيب دجوب هنا م (1) نانيدهب

 نأ اننكعالاذه ىلعو. حراتلان هكللذ دافتسلاءسح «ةبرر , الاو ةيماسلا رصانعلا:

 ناكسلا نأ نايبلا نع ىتغو . دحاو لصأأ نم نوردحتم دركلا نأ عطقت

 راودألا ىف اونكف « ماسقأ ةدع نم نوفلأتي اوناك ناتسدركل نييلصالا '

 نييروش : الا نم ل-رلا ماسقأللا ضعل عم نوشيمل ٌحداتلا نم ىلو الان“

 ع ةيرالا ه ةيلغ دعب ءاوخاو . مم ةصاخلا متداهوو مهطابج ىف نييمار الاو

 راس ىف تجيدناو أضنأ ةيناربالا رصانعلا ضعل تءاج ؛ دالبلا هذه ىلع '

 ءابم ابلصأ . ةيكرتاا ةيروبمجلل نالا ةعضاحخلا ( ىراكح )ءاول ىع )١(

 (هماتفرش )ىف درو اك نيلحملا دركلا ءارمأدحا نيدلا ءاهب ىلإ ةبسن نانيدلال
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 ةيعامجالا لاوحالاو ةيدركلا ةغللا ةسارد ىلع ةينبم ةيرظنلا هذهو . ناكملا

 . دالبلا ف ةرضاحلا ءةيعيبطلاو

 .سورغاز بوعش ةلالس نم ةميدق رصانع ضعإ دوجو ركنب الف اذه عمو

 .ىدركلا بعشلا نأ« ةغللا ةسارد نمو اذه نم نيبقيف . مويلا دارك "الا نيب

 دق اوناك ناو مناد“ « سورغاز » بوعش ماسقأ نم ريبك مسقالإ وه ْن

 هه جاتلا راودأ فلت# ىف ةرمدملا مهتاداغاو بناجالا لالتحال ارارع اوضرعق

 .ةيصخشلا م-مايرحو ىعيبطلا مهل القتسا ىلع امتاد نواتفاحي اوناك منأالإ

 .سور,ماصتعالاو داهولاو لاغدألا ىلإ ىرقلاو ندملا نم عوزتلاب 2 ؟رقلو

 هع اونو . لاحلا مهب تدتشاو ىمألا مهب قاض الك « تايسارلا لابجلا

 مهطاوم ىلإ ودوم ينج 6. تاوزئلاوتاراغالا نم ةفراجلا لويسلالاوؤ

 .نآلا ىتد مهنأش وه اك . دايعلا ةيقرتو دالبلا ةراممل نوغرفتيف ةيلصألا

 < .سورغاز » ماوقأ نم موقوه (  وشوك  ىموك - ىاساك) - ©

 يلعيالو « نيسمرق  هاشن امرك _ناشامرك » ةقطنم ىمأالا ”ىداي ىف نطوتمبا

 ناكسلا نم ( سورغاز ) بوعش رئاسك هنا لب ةبجلا هذه ىلإهئيمع خيرات

 نمزلا نم حدر دعبو . نيرجاهم نييماحلاو نييماسلاك اوسدلو نييلص الا

 قرشوحم نوبجتي اوذخأ#م اهونطوتو ائيفف ًائيش سورغاز لابج اودصق

 - ةعارزلاوةحالفلابنواغتشي اوقفطو (ةلجد)رهْل ىرسيلا ةغضلا ىنعأ ( لباب )
 هباتككلا ىف اوفرع نيدلا مثو ( وشاك ) مسا مهيلع نوقلطي نويداك الا ناكو

 : . شوكلا مسأب سدقم لا

 .قويساكلا ءالؤه ىلوتسا « داليملا لبق رشع نماثلا نرقلا طساوأ ىفو

 ىعدت تناك ةيوقةموكح ؛ داك الاورمموسلادالب ف اوسسأو ( لباب ) دالب ىلع
 طق اهبف شع مل ىتلا دالبلا كلت ىف ذورق ةتسس ءاهز تشام ( شاينودراك)
 دعل ةيساكلا رئاشملا تداع دقو .ةدملا هذه لثم تاموكملا نم ةموكح
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 راغأ ثيح [ىلاملا ناتسرول ] سورغاز لابج ىلإ «هذه اهتموكح لاوز
 نييساكلا ءالؤه دالب ىلع داليملا لبق عباسلا نرقلا لئاوأ ىف ( بيرخانس )

 . ًاديدش الاتق .ولتاقخ

 هذه ىاساكلا راشع نيب تالملا تقثوت ةيني ألا ةموكحلا دبع ىفو

 ةنس لك شبقت ٌراشعلا هذه تناكف « ةروكذملا ةيناربالا ةموكحلا نييو

 . ريبشلا (1) ( نانابك ا لباب ) قيرط نم دورملا ةيرح ريظن ةريبك ةوانا اهنم

 قامورلا دئاقلا نأ اكء ةديدش ةبراحم ريبكلا ردنكسالا اضيأ مهيراح دقو

 (7) (واك كنت ىلب )قيضم ربع ىتح «هذه ىاساكلا رئاشعب رم( سونوفيتنا )
 كغالو ناكبعشلا اذه نإ لوقلا ةوفصو . رئاشملا كلت نطاوم ىف نئاكلا

 راولالا لسأ هن رهاظلاو . داليملا لثاو ىلا ىلاخلا قاتسرا ةمطاقم ىف ادوجوم
 نم اعدر نويماليملا هكح ىءاكلا بعشلا نو ىبونملا مسقلا نأو . نيلاحلا

 [. لوألا دلجلا اذه نم كلاثلا لصفلا عجاو ] . نمؤلا

 ريغ تقو ىف مدق بعشلا اذه نأ نظيإ - (ىتراروأ - ىدلاخ) ح5

 نم ذخؤيو . (ذاو ) ةريحي ةقطنمىلا ىرغصلا ايسآ قرش ١م « فورعم

 ةصاخلا قئائولاو راث الا نع ةيلحلا تافشتكملا امسالو « ةيروشالا تاياورلا

 تناك( ىدلخ ) ةموكحدودح نا « ةيروشآ كالم ىتاثلا ( نوجرس ) بوري

 . ساقوقلا ف (لوبردنسكلا )و(ةجكوك ) ةريجحب ىلا لامشلا نمام تقو ىف دتمت

 .بازاارهم عبانمو ( زدناور )ىلا بونلا نمو . تارفلا رجىلا برغلا نمو

 اضِيأ ة ةيروس ىلامش تكح ىرخا ةرتف ىفو ( ةيمرأ ) ةريحب ىلا قرششلا نهو

 ( سيدودراس ) نأ نظي ىتلا ( ناو - ىسايسوت ) ةنيدم اهمنهصاع تناكو

 .م.ق 44٠ ةنس ىف اهانب دق نييدلأا كلم لوألا

 . ةيلاحلا « نادم دراوجي تناك ةميدق ةنيدم (1)

 مجرتملا . قيضلا زاغويلا رسج ةيدركلا ةخالاب اهانءم ( ؟)



 تاع

 ليق عباسلا نرقلا رخاوأ ىف اريخا ةموكملاا هذه لالقتسا عاض دقو

 0-0 تعضخ ثيح مثذوفت دادتشاو نييديملا ناطلس دادتما ءارج نم داليم لا

 نيذلا نمرالا ذوفت روبل ءارج نم ايئاهن تضرقنا نأ ىلا نمزلا نم احدر
 . [ ” - ج ميدق# رات : ح.ربماك ]نييدلخلا دالب ىبرغ ىف اونطوت دقاوناك

 ةير اة حوا ىف ةرم لوال « بعشلا اذهمسا ىلع رثع ( ىرابوس) - »

 نرقلا ف تماق ىتلا( ودن وم ىف لاغول ) ةموكح دبع ىلا اهخيران عجرم

 اهخيرات عجري ىتلاراثالا هةطبضو ( ريبوس ) ظفل ممر ىلعداليملا لبق نيثالثلا
 اريبعت ظفللا اذه ناك ذا . ( مترابوس ) لكش ىلع ( نيس ماران ) دبعىلإ

 لابج ىتح( ماليع ) دالبل ىبرغلا ىلاشلا دحلا نم دن دالب ىلع لدي ايفارغج
 امف ىفارغجلا حالطصالا اذه قلطا مث [ ثلاثلا لصفلا رظنا )10١] ( سونامآ )

 موق ىلع ظفللا اذه قلطأ دق ناك( ىبارومح ) نأ مسانلا نم ليج ىلع دعب
 قئاثولا ىف ظفللا اذه دروو . ةدرفنم ةشيع شيعيو لالقتسالا مامت لتتسم

 كانه ناك هنأ اذه لك نم ذخؤيف . ( ورابوس ) ممرلا اذه ىلع ةيروشالا

 بوعش ) .ىرغصلا ايسأو ةيروسو نيررهملا نيب ام ف شيع مسالا اذهب موق
 نيررهملا نيب اف نك اسلا مسقلا نوكيأ اضي ًالمتحيو ( رز ايس :نيررهملا نيب ام

 . (ورابوس ) مساب اوفرع دق ( نويدوطلا) ىأ

 دبع رخاوأ يفو . ىروش الا شيملا لئاق املط ىرابوسلا بعشلا اذهو

 ؛ (ىريان) فرعي رخآ بش مما هلدب ربظو نييرابوسلا مما عاض نييروشألا
 بعشلا ماسقأ نم امهم اممق ءاذه ( ىربان ) موق نوكي نا ديعبلا نم سيلو
 ران لازت الو . اديكاليثك ء اريخأى رخالا ماسق الا لثم هناو.كالذ ىرايوسلا

 ءاول نيب ايف تارفلا رهن ىبرغ ىلع ىرغصلا ايسآ ىف لاجل مما (1)
 مجرتملا . ( هنطأ - ةنذأ ) ةيالوو ةنوردنكسا



 كتل 7 را تلا

 ( ىرهن) ةقطنم ىف نايعلل ةلثام ةدوجوم  ممدافحاو  ىربانلا بعشلا
 '. ةيلاحلا 0) نانيدعت

 نم مسق ( ىناتيم )لا نا « نيقرشتسملا نم هريغو غنيك ريسلا لوقيو
 ىاتيملا ذأ دكؤي ( رزبارس ) ذاتس ألا نكلو .روكذملا ىماكلا بمشلا ماسقأ

 ضوح نويناتيملا 00 دقو ٠ ياك راحل بعشلا عورف نم عرف

 ل ةيناثلا فل الاطساوأ يف هبةيوق ةموكح

 ---ع سو كيور جب جس سل للا

 ( ميمباوتو نويديلا ) ةيناثلا ةقبطلا - ( ب )

 (9 (ديتسيرب ىرته ) و ( صنبور ىثره ) ناريهشلا ناخرؤملا لوقي
 اببلع قلطي ىتلا سانجأألا ةيراقتملاو ةرواجلا بوعشلاو ماوقألا ءالؤه نإ

 نيذلا « ( ىبروأ - ودنه ) بوعش نم ةبعش مث ( نيب آلا ) مسا ًانايحأ

 ةيقرشلا ةيلامثلاو ةيقرشلا دالبلا ( م . ق 00٠ ) ىلاوح نونطقي. اوناك

 نكلو ةحالفلاو ةعارولاب لغتشي ماوق ألا ءالوئهنم مسق ناكو. نيوزق رحبل
 اهم اليلق ادعام « ب راتلاراودأ نم ىرجحلا رودلا ىف لازب الو ناك عاومجلا

 ماوق ًالاوبوعشلا ءالؤه ءانتقا نع الضفو . ىندمملارودلا ىلإ لصو دقناك

 ىهعوةيكرتلا ةيروهمجلل ةمضاملا ةيلاحلا ( ىراكح ) ءاول ىف ةدلب )١(
 ع6 .ريهشلا ىدركلارئاثلا ىنمولاو ملاملا هللا ديبع خيشلاءوحرملا نطو

 هوتسو.( ماملا ابر وا خيرات ) باكو ةعدقلا روصملا بادك فلؤثم (؟)

 .م [ةال4 هه 1خ 48 ةلرح



 - الوادم

 تاناويملا نماوسنأتساو . قرلا نم ةجرد ىلع اوناكدقف« مانغألاو ىثاولا
 . ( اهدعب امو ١7١ ص ديتسرب ) ةباتكلا نواه اوناك يهنكلو ناصحلا

 ثيح ( ةيدنطا دالبلا ىلإ ) ةيرآآلا رئاشعلا هذه نم ضعب لحرا دقو
 (ساديف ) ىمسي () ةيتيركسنسلا ةفللإب ًاسدقم اباتك كلانه انل اوفلخ
 .مهب ترم ىتلا ةيخيراتلا را ودالاو ىلو الا ممايحنع ةماه تامواعم نمضتيو
 ىداووىبونلا برغلا وحن هجوت ةيو الار اشعلا هذه نم قابلا مسقلا نأ ا
 ( ىاسراي - سراب ) و ( ديم - دام ) ابعش ناكف . ام طوتساو نيدفارلا
 . ريخألا مسقلا اذه عورف ىوقأ

 31لعو -ديهدح1

 .ىأ ( ىبروأ -ودنه ) بوعش نم بعشلا اذه نا ذا نأ قيس
 ىف [ هنايرتخاب دالب نه ربظي ] نيوزق رحب قرعث نم لترا (ىد آلا )

 .نإ 6 ) ؛مو ص هعدقلا روصعلا ) باتك فلم ديكسر لوقب ) (1١

 ةروبشملا تاطلغلا نه ( ىبروأ - ودنه ) بوعش ىلع ( ىرآ ) ظفل قالطا
 اظفل هنمّقتشا ىذلا ظظفالا اذه لاعتسا رصق باوصلاف . نآلا ىلإ ةمئاشلاو
 ماوقالا كلت نم ءزج ىه ىتلا ناربا ةبضه لئابقو رئاشع ىلع«( ىناربا «نارباز)

 . ( روأ  ودنه ) بيكرت اهيلع قلطملا
 دنطلا دالبء هذه هيتبركسنسلاةغللا اولخدأ نيذلا مث نوبرآلا نوحتافلا (*)
 باتك رهن داليملا لبق ثلاثلا نرقلا فو . داليا لبق رشع ىلاثلا نرقلا ىف
 دعب اضيأِلعتلاو ةباتكلا ةغل تحبصأ كلذبو ةغللا هذببسدقملا ( ساديف )
 ( 5دعم# ) ظفل نم ةفلؤم هذه (تيركسنس)ةمكو .طقف ةئداحلا ةغل ثناك نأ
 جمس هاا م_ريك ) ةلكنمو هدنهلا ىلإ نيبرجاهملانييرالا سيئر مما وه ىذلا
 . ( "م ص كرقلاو ةيناتسدركلا ةيضقلا ) . ةغللا وأ ةباتكلا اهانعم ىتلا
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 دالب ىنعأ ناريإ ةبضهنم ىلامثلا برغلا ىلإ هدعب وأ ( م . ق ) عساتلا نرقلا
 تجدنا مايألا ىدم ىلعو . هناريج دالب ىلع ًائيشف اًثيش ىلوتساو (ايديم )
 تالجسلا تضرعت دقو . ( ىرمميك ؛« ثيس « ىنام )لثم ىرخأ ماوقأ هيف
 مودق ركذل « داليملا لبق نماثلاو عسانلا نرقلا رابخأ ىف ةيروشآلا رام“ آلاو
 ىلع نوقلطي نويروش الا ناك ثيح . دالبلا هذه ىلإ هترجمو بمعغلا اذه

 نرقلا رخاوأ ىف بمشلا اذه نكمت دقو .( ادام  ادامآ ) مسا سانلا ءالوئه

 بعش هناطلسل عضخأو 03 ةلقتسم ةموكح سيسأت نم داليملا لبق نماثلا

 هب لصتملاو ناريإ ةبضه نم ةيبرغلا ةيبونجلا دالبلا ىف هل رواجملا ( ىاسراي )
 ةمصاع اهذدفخماو ( (1) نانابقآ1) ةنيدم ًاقنأ مث . بسنلاو ةبارقلا لاصتا
 ثدح ةيروش الا ةموكملا نيبو بعشلا اذه نيب لاصتا لوأو . هتموكمل

 لطوقس ىتح« نوبروش الاذاك ثيح « م . ق 88 ةنس ىف (رصانماش) دبع ىف

 ليصافتلا رظن(] . نييداملا ءالؤئه عم رمتسم عازنو متاد ماصخ ىف مهتموكح

 . [ ىناثلا دلجلا ىف
 رئاشع نع ةرابع ىديملا بعشلا ناكه( سياس ) ذاتسألا لوةيو اذه

 ىبونج ىلإ دمت اهطوه دودس> تناك ثيح روشآ دالب قرت نطقت ةيدرك
 نم ( ىبروأ < ودنه ) ممأن م ةليصفبعغلا اذه مظعم ناكف ٠ نيوزق رحب
 حراتلا ] . مدلاو رصنعلاةيج نم «نيبر الا» سنج نهوءذاسللاو ةغللا ةبج

 : نولوةي نييئاصخالاو نيقرشتسملا ضءب نأ م [ ؟ ج . نيخوؤملل ماعلا

 ابساسأ تناك وأ ىلاملا ىدركلا بعشلا ةعل سمت تناك نييديملا ةغل نا

 . [ 07 ص ةلودلا ريشم فيلأت ىسرافلا « ميدقذاربإ » باتك ] . لقأالا ىلع

 اهئاطلس لاوزو ةيديملا ةموكملا ضارقنا دعب هنا حس.راتلا ءامع لوقيو

 .ًايدام( ىسرافلا ) ى.رايلا بعشلا رئي ىديملا بعشلا نم مظع بناج رئأت دق

 , ةعدقلا « ناذمح» ىأ ( ناتكه) وأ (1)



 يي

 قيثولا مهلاصنا محب نييديملا نم رخ الا بناجلا أ اه « مهيف جمدنأت ًاببدأو:
 ضرقنا لاونملا اذهىلعو . ايل اجامدنا هيفاوجمدنايدركلا بعشلل مهبترواجو-

 هالثم نيذللا ىدركلاو ىمرافلا نيبعشلا ف هجامدناب اضن ىنرادلا بعشلا"
 نم رثأ دركلاو سرفلا نيب مويلا؛ ةرهاظلا ةبارقلا نأ فاخ ريغو . امان اليثمت

 نييديملا ىأ امهيسفت ىف نيرخآ نييدآ نيبعش لسيثمت ىف ةكراشملا كلت داثآ
 ىف نملو ريسلا بهذي [؟١ صكلرتلاو ةيناتسدركلا ةيضقلا ] . نييثرالاو

 دارك الا نأ ىلإ ( 1١7 صااذك» ب17 ىتاتوبوزيم ) مقلا هباتك
 .٠ نييديملا دانحأ

 هتغلو ىديملا بعشلا نطو ىلإ رظنلابو ىأرلا اذ ًارظن هنا ةصالخلاو

 لوصأأ نم « دركلل ادج بيرق لصأ اذه ىديملا بعشلا نأ امامت حضني
 . ةيناثلا ةقطلا

 (ىرهت - ىربات )- ؟

 نأ « معن .ةريخالاةرجابملالبق « ناتسدرك ىف نيدوجوم موقلاءالره ناك
 مح مايأ ىف ركذ هن ًاريغ«ةريشملا هذه مسارك ذت مل ةعدقلار ان“ الاو تالجسلا
 امسق فلؤت ىضم امف تناكة ريشملا هذه نأ نظنلا ىلع بلغيف . نييروشالا”

 عيمج ىلع اوبلغت مث  نيعدقلا ( وتوك ) موقو ( ورابوس ) موق ماسقأ نم-
 ؛ مايالا ىدم ىلع اميجج اهولثمو نيروك ذملا نيعدقلا نيبعشلا رئاشعو ماسقأ'

 بعشلا ناكواذه . ( وتوك ) و ( ورابوس ) ىتلك لحم( يريان ) ةلك تلح ىت>:
 موبراح .لاضنلاو لاتقلابحو مادقالا وناملا نه ميظع بناج ىلع اذه ىربانلا'

 رئاشعلاو ىرقلا ذأ ربظيو . نمزلا نم ًاحدر ةديدع تابراحم نوبروشالا'
 راثآالا ىهام ؛ نالا ( نانيدعث ) ةءطاقع « ىربم » ( ىرين ) ةيحانب ىتلا
 ( ىكسرونيم ) ريبشلا ىناصخالا املا ىريو. مدسقلا بعشلا كلذ نم ةيقاي



 هباتك ىف لوقي ( نيجادوروت ) ريبكلا قرشتسملا نأ م . هتاذ ىأرلا اذه

 -( ناتوب ) ىداو ىه ( ايكشب وه ) وأ ( ىريان ) ةمقطنم نأ 4220 ميقلا
 . ةلقنسم ةموكح أشنا دق ناك ةيريانلا نم قرشلا مسقلا اذه ناو

 دعب ءاذه ىربانلا بعشلا نأ « نيخروملاو نيقرشتسملا ضعب دقتعيو
 « ةريبك ةمأ امهنم تفلأتو ىديملا بعشلاب جزتما « نيبديملا ةموكح روهظ
 : ددصلا اذه ىف نوسرجيملا لوقي ثيح

 رشع سماحلا نرقلا نيب مقاولا « نييتوكلا » د معىلإ انرظن اذإ »

 شيع نييديملا فلس ناك ىذلا ىراانلا بعشلا دج « داليملا لبق رشع ىتاثلاو

 نم ريبك بناج ىلع ناك « هقوفتو هدجم مايأ ىفهنأو . طسو الا ناتسدركىف

 بولاق ىف ةبيطاو بعزاا ءاقلا ىف رهاظ نأش امم ناك نيذللا ناطلسلاو ةوقلا
 اف( دركلا ) مما لمح ىذلا بعشلا وهو . هل ةرواج لا ممالاو بوعشلا عيمج

 طسوالا ضوملا نم دهعلا اذه ىف دتمت ( يربان ) دالب تناكو اذه . دمب

 دالبلاهذهىلإ نودي نو.ديملا ذخادقورهملا اذه عباتم ىلإ ريبكلا بازلا رهنل

 . () « اهب نوشيعيف مهتموكح لاوز دعب « ائيغف ائيش

 ( اكد ملسءامذ )ىوخ درك - ؟

 .( نوفنيز ) هفداص ىذألا موقلا وأ ةريشملا هذه لصأ ىف نائيرظن كانه

 .(م. ق 4٠١ ) فال ةرشملا ةعجر ىف

 مسا نم فرح مما الا وهام ( ىوخدراك) ظفل نأ  ىلوالا ةيرظنلا

 )١( نوغراس كلملا تاوزغ نم ةنماثلا ةوزغلا ةطبار ) باتك ( ٠

 م 191 مه ١م“. ةنس سلرأو

 )*( ةنس ندنل . (نيرهنلا نيب امو ناتسدرك ىف ةركنتم ةحايس ) باتك
 ماس مام



 هاو ب

 « هقطنوهمسر ةقيرط تريل« ىلوالاةقبطلا بوعش نم ميدقلابعشلا( ىوك)

 ( روك )و( ىوك)قطنيو مسري راص ىتح؛تاغللا فالتخاو مايالا ىدمىلع
 تاقيقحتو تاسارد نم ذخؤئيو( ىرارين  ىتلوكوت ) ىروشالا كلملادبع ىف

 ( قروك ) نم ءامسالاو ظافلالا هذه عيمجج نأ ( رفيارد ) رتسملا قرشتسملا

 ( شاغال ) كلم ( رانان - دارأ ) دبع ىف نيعئاش اناك نيذللا ( ادراك ) نمو

 ىلالا ىدركلا بمشلا ءامسأ الا ىه نا ء ةباشتملا ظافلالا نم اهريغ نمو

 « يخودراكلا»بعشلا نكي ةيرظنلاهذه تداذاف.روصعلاو راودالا فلتخم ىف

 . خيراتلا رْخ ىف ريهشلا ىدقلا ىتوكلا بعشلا ةيقب ىوس

 ىلإ مدق هن أل متحي ءاذه يخودراكلا بعشلا كرأ - ةيناثلا ةيرظنلا
 امهنيطوم ىلإ سرفلاون و ديملا هيف مدق ىذلا تقولا ىف امإ « هب ماقأو ناتسدرك

 دعب هناو ( داليملا لبق عباسلا نرقلا طسا ءأ) كالذ دعب اماو ؛ امهم امهتماقإو

 . اعيج هب تجرتما ىتح ناتسدرك ماوقأو راشع ىلع ائيشف ايش بلغت كلذ

 ناربإةبضه وحم هجوت دق ناك بعشلا اذه نم اممق نأ ادج لمتحملا نم هنأال

 (1) نييناساسلا دهع ىفذاربإ يف ةميلظع ةيدرك راشع دوجو ليلدب ءابنطوتق

 ةيدركلاراشعلاهذه نا :لوقيو ( ثيعس ىديسريسلا ) اضِيأ اذهب فرتعيو
 مدقأ ىهذإ سرفلا نع لالقتسالا مامت ةلقتسم تناكو ةصاخ ةغل امط تناك
 [ ىناثلا ىأرلا رظنا ] ىمرافلا بعشلا نم

 نييتوكلا ةلالس نم ( ىوخدراك ) بعشن وكي ىلو الا ةيرظنلا ىلمف
 ( سورغاز ) بوعش ةلالس نم ًاردحنمو « داك أو رمثوس دالب ىحنأف ءامدقلا

 دا رك آلا نينطوتملان مريثك اذ« اهسق ةرسرافلملاالاو هالتتالا ءاج )١(

 هلثمأ نادل_لا حوتفو خ.راتلا بت . بتك ىفو . ناركمو نامركو سراف لثم

 مجرتملا . ىبوقعيلاو ىرذ البلاو ىدزالا اهنم . كلذ ىلعةريثك دهاوشو



 دس الور دس

 : نييديملاك(ىبروأ  ودنه ) ير الا سنجلا نم ربتعي « ةيناثلا ةيرظنلا ىلعو
 هده نيب كلانه ناكد قف كلذ لع ةوالعو . ( ىاسراي - ىمراي ) سرفلاو
 ةريبكن ب ام ةديدع ىرخأ فئاوط ةيدركلا ةمآلل ةنوكملا بوعشلا
 انيحرتاشعلاو فئاوطلا هذه ركذل ةميدقلا راثآلاو قئاثولا تضرعت « ةريغصو

 (ىرسوم) يعدت ةفئاط نإ « لوقي ديتسملو أ ذاتس الان أكلذ لاثم . نيح دمب

 تناك ( ىروزم )١( - ىووسم ) ةريشعب ن الا ةامسملا رئاشعلا لصأ ىه ىتلا

 رهن ىدفار نيب امف ( بيرخانس ) كلملا دبع ىف_ ن الا ىف ل نكست

 . [ 6 ص روشآ خيرات ]. ( (”رزاخ )

 الإ ىهام نيوروش الا دبع ىف ةفورعملا ( ) ىتريس ) ةريشع نأ رهاظلاو
 ٠ ةيلاحلا ( وخاز ) ةدلب لامث ىف سكياس كرام ريسلا اهماع رثع ىتلا ( دريس )

 نيب اهمايق نمرأالا نوخرؤملا ركذي ىتلا تاموكسلا ضعب ءامسأ نإ ىتح

 لثم ةيلاحلا ةيمالسالا ةيدركلا رئاشعلا ءاممأ هيشلا ما.6 هيشن « مهنا ربظ

 ىلا ( نايناكيدنم ) و ( نايندشر ) و ( ناينوتارغاب )و ( ناينوكيمام )
 تابسانملاو تاهءاشملا نم ةيلاحلا ةيدركلا رئاشملا ءامسأ نيبو اهنيبام ىنخي ال

 ريكا ءاقلطا نإ | ىلناكيدنم « ىلناتوكشر « ىلنارخب « ىل: اكيمام :ىهو
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 ةقبطلا ) ةلالسدركلا ناك أ ءاوس هنأ « عوضوملا اذهىف لوقلا ةوفصو

 ةيساقوق امنأ نيقرشتسملا ضعب دقتعي ىتلا سور غاز بوعش ىأ (ىلوألا

 (كوهد)ءاضق ىحاون نم ةيحان نآلا اهنم فلأتت اهارقو رئاشملا هذه(1)
 . ةلجد قهمصم برق هيف بصن ىلعالا بازلا عنا ونت نم ريم (؟) .قارعلا ىلاوث ىف

 ناربا دارك ىلع قلطي ناك ىذلا اذه ( ىنريس) مسا نا لمتحيو غئفإ

 هيرعلا ىتلا ةيجرفالا ( تداما1) ةملك نع فرحم « نييروش : الا دهع ىف

 مجرتملا . ظاكانامحأو انيس وأ ءانث (0) فرح قطنت ثي يح ( ىلرصصو ىلرك ) 5
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 هنين رقلا ف تثدح ىتاا تارجاهملا لويس ريثأت ث# ةيرآ تداص مث « لصألا
 .حاحق الا نير الا ىأ ةرمشابم(ةيناثلا ةقبطلا) ةلالساوناكوأ . نماثلاو عسانلا

 وههيف كشال ىذلاف . نييئاصخالاو نيخرزثملا هظعم هيعدياك (ىبروأ -ودنه )

 ادج ةيوق ةيرظن « مدقلا ىف ىدركلا للسألا ةقارعب ةلئاقلا ىلو الاةيرانلا نأ
 احيضوت اههضوت ةيرثأ لئالدو دهاوش ضعب ىلإ ةجاح ىف لازتال اهنكلو
 . لجاعلا برتلا ىف لئالدلاو دهاوشلا كالت ىلع ل_مه< نأ ىمعو . الماك

 « ةصاوتملا ةيرثألا تاناشتكالا لضفب

 ناتسدرك ىلإ اومدق دركلا نأب ئات/ ةيرظنلا نأ دقتعأ ىلاف كلذ عمو

 ةيرظن فالخب . ًادج ةفيعض ةيرظن «داليملا لبق عباسلا نرقلا طساوأ ىف
 ءالؤوو م دركلا لدا دادجأ نأب ةلئاقلا هلاثمأو ) دؤي ايس ( ذاتسألا

 .ذويلصالا ءامدقلا ناكسلا وأ ( سورغاز ) لابجي نويلصالا ءامدقلا 'ناكسلا

 .ىرت «ىعل . ادج لقعلا نم ةبيرقو ةيوق ةيرظنلا هد_ه ناف. ناتسدرك دالبب

 راودالا لالخ ( ناتسدرك ) رئاشعمل ةفلتخلا ءاممالاو مالءالا نم اريثك

 مالعالا هذه نأب نظلا ءرملا عور ىف ىتايامم « اهب ترم ىتا ةيخرانلا

 ةيبنجأ راشعو ةنيابتم بوعشو ماوقا ءامسأ الا يهذا ةفلتخملا ءامسالاو
 هل سيل نظلا افهذاو ء طق كالذك سيل رمالا نا لاملاو . ضعب نع ابضعب

 ةعيبط اهب تضق ام اهريذتو اهفالتخاو ءامسالا دمت نال. ةحصلا نم بيصن

 روصملا فلتنع ىف فورظلاو لاوحالا روطنو ذارمعلاوذو ؤشلا ىف مدقتلا
 : هصنام لوقيف (دزيامس) ذاتسالا اذه ديو .نامزالاو

 ( طعمموعع تهتسعو 3ع ممأ 16 طع ر16!20.11ل طن هأطع#" معمم1ع9 )

 ىدوطلا بعشلاثحبمى ركذي ( دزيابس ) ذاتسألاىرنءانتأ عقاولا فو
 هواروه؛ سالروه ؛ ليلروه )ىهو بعشلا اذهل املع « ةفلتخم ءاممأ ةعسق

 ذِي 6“ ( تيروه 6« ىروم « يراه « ىهووروهع ىهوروهروك «ىروه



 ما

 اشيأ لوقيو . ( ىنالتيم - ىتاتيم ) نيمسالا نيذه ىلاتيملا بعشلا ثحبم ىف
 اوناك نيبرصملا نإ « ىناتيملا ثحبم ىف ( نيخر ملل ماعلا خعرانلا ) هباتك ىف
 «ةاروتلا» سدقملا باتكلا نأ 6 « ( ىراهان ) مما بعشلا اذه ىلع نوقلطي

 هيلع قلطت ناكسف ( وللول ) بعش امأو . ( مراهان - مارتآ ) مما هيلع قلطأ
 ناكف ءنو.ديملا اذكو . اضيبأ ( والوث ء ىوللول « مويوللول ) ءاممأالا هذه

 « ىساك ؛ ىاساك ) ظافل "الا هذه نأ م( ادام ءادامآ« ديم ) مهيلع قلطل

 . ىناكلا بعشلا وهو دحاو ىمسمل ءامسأ الا ىهام ( شوك ء وششاك « ىموك

 فاتخاوةمعدقلا نامزأالا ف يدركلا بعغشلا م“ ءاروطن قسنلا اذه ىلعف

 امراث 1 ىف هتركذو هب تفلت ىتلا بوععلاو معألا ظفلت بسحج ًاريبك ًافالتخا

 . ةئيابتمو ةمسرغ غ ءامسأب ابكراونو

 الإ ىه نإ .ةنلتح ملا مالعأالاو ءامسأ الا كلت نأ نيقرشآسملا ضعل يربو

 بعشلا عومجم ىلع امإ « ىلغفللا فدارتلا ليبس ىلع لدت ةهماشتم تالك

 تناكىتلا « ةريئثكلا لئابقلاو ةديدعلا راشعلا كلت ىلع امإو « ةرشامم ىدركلا

 ةميدقلا نامز الا ىف « ةفلتخم نيوانعوءامسأب ؛ دركلا مسا تحن شيمق لازتالو

 تحن ؛ ةرباغلا ترامزأالا ىف شيعت دركلا نم ةريثك ماسقأ تناك ثيح

 : ةيناآلا ءاممألا

 ( ىدوج « ىلوج « فوك ) محب نيفورعم نييرص وس ىدل دركلا ناك

 « روك « ىتوك « قوك) مار الاو نيبروش الا » » و

 « اك ادراك « ودراك « تراك )

 ( . كادراك « ناتكراك « نادراك)

 (اهاردروكءىنريسءىويتروك) مساب نيفورعمنييناربالا ىدل »
 «ىوخدراك« ىوسودراك ) ممابزيفو رعم امو رلا وزان وبلا » » د

 يخود رك« ىودرك ؛كودراك )

 ) .ىاكيودرا)
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 2 خيجروك « نيئودروك ) مساب نيفورعم نمرأألا ىدل دركساا ناك

 (. ىخر وك ىخرك خسيت دوك )
 « ادراك ابءىودراك« ىدرك) د » ببرعلا » » ه

 ىدوح؛ىدروج ءهب ءانراك )

 نيقرشتسملا نكرم ريثك ىأر هنا لب « طقف ىبأر وه اذ_ه سيلو

 قبس امك .خلا . . . نافواه « ىكدلون « رفيرد رتسملا لاثمأ نييئاصخالاو

 . ىلاثلا لصفلا نم ثلاثلا ىأرلا ىف ( رزيارس ) ذاتس الا ىأر نايب ىف هركذ

 ظافل الا كلت ىلع نوديزبو « ةيرظناا هذبب نولوقي مالعأألا ءالؤه ناذ
 نولعجي ثيح ( ىدلاخ - ىدلخ ) وأ ( ىوبدلاك- ىدلاك ) مسا ةديدعلا

 . ةيدركلا بوءشلا نمض نم اضِيأ ىدلخلا بعشلا

 نم اهفيرو مالعألا رييخت ةداع - ًانن [اهان رك ذ ىتلا, ةرهاظلا هذهو
 انلاوحأ, ىف ةدوجوم - اهب قطنت ىتلا ةيبنجألا ممألا و:نوهدلا لبق
 لوقت ةينيئاللا مهألا و . (ةيقدنبلا) نولوقي برعلا ىرن الئف . ًاضيأ ةرضاحلا
 « ةفلتخلا ةثالثلا ءامس الاهذه نأ نيح ىف (كيدنهو ) نولوقي كرتلاو (ايسيئف)
 . ةريبش ةيلاطإإ ةنيدم وهو دحاو ىمسم ىلء الا لدت ال

 ىف مدق دق ىدركلا بمشلا تأ ىرو نينرشتسملا نم ضعب كانهو

 عباسلا نرقلا نم ىناثلا فصتنملا ىف ناتسدرك ىلإ ةيدنملا دالبلا نم لصألا
 نيدفاولا ءالؤه انعضوو ةحي# ةيرظنلا هذه انربتعا اذإو . داليملا لبق

 .اهعيمح نمأشن و ىلاحلا ىدركلا بمعشلا اهْنم فلأت ىتلا بوعشلا نمشءًائيدح
 : اهو نييوق نيضارتعا مامأ انسفنأ دج اننا كش الف

 7 ناتسدركب « نيثيدحلا نيدفاولا ءالؤه ناطيتسا مث فيك - ١

 7 ميلبقهب ةدوجوم تناك ىتلا ماوق الا ىلع ءاضقلا مهنكمأ فيكو - ؟

 « ناكسلا نم ةيلاخ ىراربو ىراحص طق نكت مل ناتسدرك دالب نأ معلا عم



 جر

 لكب اهب ناطيتسالا نم نكمت نأ ءدفاو ىنجأ بعش ىأال ىنستي ىتح
 ىروكلا نابمشلا ناك ىذلا تقولا ىف كالذو . ةضراعم ىدأ نودبو ةلوهس:

 ناتسدرك ىف( ىدلخ  وتراروا) بعشو« طسوألا ناتسدرك ىف ىرااتلاو

 قرش ىف نكست ( وللوا « ثيس « ىانام « ديم ) ماوقأ تناكو . ىلعألا

 نييثيحلا لثمذويكشوملاو .ىب ونجلا مسقلا ىف اوناك نيب وش الانأم .ناتسدرك
 بمشلا اذه نوكي نأ مزاي كلذك رمأألا ناك اذاف . برغلا ىف نييمار ًالاو.

 ةمظع دبع «رادتقالاو بصغلاب هيلع ىلوتساو ناتسدرك ىلإ ىلأ دق رجاوملا
 ملاتولا عم هضقانتل قطنملاو لقملا هدعيتسإ امم . ةقئافلا مهنوقو نييديملا

 قلانولاو تالجسلا تناك ؛ ةقيةح ثدح كاذ نم "ىش ناكولو . ةييرانلا

 ذإ . كلذ ىلإ تراشأ « نييدلااو نييروش الا راثآ نم ن الا ىت> ةفشتكملا
 . ةدملا كلث ىف نيروكذملا نيمعشلا ةلود ؛ دعب تلاد نكت ُ

 درب هنع باجي دق لوألا ضارتعالا نأ «رصاقلا ىركش ىرأ ىلا ىلع

 اياقب الإ اون وكي مل نيدفاولا ءالؤه نأ ضرف نكمملا نم هنأوهو .هيجو

 ءالؤم مدقف. ناتسدركب اهئاطيتساواهدوفو قباسلا رصانعلاو ماوق آلا ضعبل

 ريغ نم ةقباسلا يطوصأ ىف نيجيدنم ةلوهس لكب هب اونطوتو هيلإ ًاريخأددجلا
 هغاستساو لو الا ضارت_ءالا ىلع درلا اذه حص اذاو. عازن الو ةضراعم

 ىلإ ةيدركلا ةم ةمألا لأ عاجرا ةيرظن نأ ىف كش الف« مقاولاو )او لقعلا

 ( خلا . . . ىوبانء ديم « ىاساك « وللول « ىنوك )ا! لثم ةعدقلا بوءشلا

 .٠ ليق نم رثكأ ةهاحوو ةوق ىلئايح بستكت

 نأل . ناكع ةبوعصلا نم ىتاثلا ضارتعالا ىلع ةباجالا نأ ىرأ ىنأ اك
 تافلؤم ىف اهارث ىنلا ؛ ةعدقلا ب وعشلاو ماوقالل ةيفارغ ونثالا طئارحخلا كلت

 بعش لزانمو :ترطاوم انل نيبن « نييئاصخالا ءاململاو نيقرشتسملا راثآو
 " دقاولا بعشلا كلذ هنأ ضورفم وه ىذلا ( ىاكيودراك ) وأ ( نيئوددوك )'
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 هذرقلا ةطبرخ ىف ىر' الثق . ادج ةريغصو ةدودحم ةقطنم ىف « ثيدحلا

 .نيب امف ةروصحم ةقطنملا هذه نأ « سكياس كرام ريسلل ( م . ق ) سداسلا

 ةياغل طق ريغتت مل اهتحاسم نأو « ريبكلا بارلا رهن عِدانمو ( ركب رايد )
  حميربماك ) باتكل ثلاثلا دل لا ةطيرخ نم ذخؤلو . ( م . ق ) 1688 ةئس

 ةقطنم نأ « داليملا لبق سداسلا نرقلا ةيعضو نيبت ىتلا « ( ميدقلا خيردانلا

 .ةريحب ىلونج ىلإ () « نامطب »)| رب نم دم تناكهذه ( نيئودروك )

 ةعطاقمو ىدو+لا ليج ىلامث ةمقاولا دالبلا لفشت تناك ثيح ( ةيمدأ )

 (9 ( ناتهو: نانو )

 ,ىواسن ال دق (نيئودروك ) ىمست تناكىتلا ةقطنملا هذه نأ لاملاو
 : مثو اهلغشت ةعيدقلا ناتسدرك ماوقأ تناك ىتلا دالبلا سثع

 .هبعشلا ناك اذإو . (ىرابوس « ىوك « ىاساك« وللول « ىربان «دام موق) 4ث
 .نين رق ىف « ءاضقلا هل ىتستي نأ نكع فيكف « اذكهادج ًاريخص ٌودروكلا

 اطوضخ هناطلسل اهعضخيو ماوقالا كلت عسي ىلع « نرقلا فصنو نينرق وأ
 ةلودلاك ةيوق ةلود نأ مسمن اعيمج انتأ عقاولاو . . هيف اهلك جمدت ىتح امان

 هتناكف«لاتق اعأ اهلتاقو روصع ةدع ةعدقلا ب وعشلا هذه تبراح ةيروشأألا

 ىلب « امان اناضخإ اهناطلس ىلإ بوعشلا كلت عاضخإ عطتست ابن ةجيتنلا

 ءاضقلا نم نكمتت نأ نع الضف . ًارارم اهتلماجمو اهتمناصم ىلإ ترطضا اهنأ

 .نإ اقح » ( نيزوغار ) ذاتسالا لوقي ذإ . نييدوشألا ىف اهجامداو اهلع

 .تفلي امث ( ىربان ) كول « ىروشأالا كلملا ( رسيلب تالغيت ) ةلماعم نسح

 جان رش فيك نهح ) ةئيدم ىدل ةلجد ىف بصي ىذلا هايملا دحأ (1)

 ,ىلع ةعقاولا ( رمس نبا ةريزج ) ةقطنم نع ةرابع (8) . لامثلا نه ( ةيلاحلا

 مجرتملا ( ركب رايد ) ةدلبو لصوملا نيب ايف ةلجد



 اد مله د

 كولملا ةميبطو قفنت ال « ةدوصقملا ةماجلاو ةنسحلا ةلماعملا هذه نأأل . رظنلا
 ةئشان تناك ةعيبطلا ريغ ةلماعملا هذه نأ ىف بيرالف . ةاسقلا نييروشالا
 . « ةارادملاب روعشلا نمو مهافتلا ىلإ ةجاحلا نمع

 نم قيرطلا ىفهل ( نييئودروكلا )ض رعت نم جني مَ هناب ( نوفينز) فرتعيو .

 بعشلا نم زجت نأ بجو ءاذههلوق تبث اذإو . (نوزبارط) ىلإ ( ةيروشأ )
 ةريغصلا ةقطنملا لغشي نكي ل « دالبلا لبق سماحلا نرقللا رخاوأ ىف ىدركلا
 ختم نم ةدتمملا قطانملا عيبج لتحي ناك لب « طقف ( ناو ] بوتمي يخ ىتلا

 نأ ىلع ليلد اضنأ اذهو . دو الا ركيلا لعاوتت برق ىلا ربك الا بالا

 نظياك « ناتسدرك ىلا دفاو ثيدح بعش نع ةرابع نكي ْل « ىدركلا بعشلا

 داليملا لبق عباسلا فرقلا لبق ء رخآ مماب هيف ناك هنإ لب « نيقرشتسملا ضع

 ىدركلا بعشلا نم ىرخأ ةفئاط مودق ةيرظن تحس اذاف . ادج ةريبك ةدهي
 نأ انل ناك « داليملا لبق عباسلا فرقلا نم ريخالا فصنلا ىف « ناتسدرك ىلا

 .اهف تجمدناو ةعدقلا اطوصأب تقتلا ا+إ لوقت

 تايرظنالا يه نا ءراكفالاو ءارألا هذه نأ لم نأ ىنبلي كلذ عمو

 اليوعل الع لول« ةنيق ةقيلا نالا ىلا رفظن ملاننأ ال «ةن تاداهتجاو

 بعشلا ىلع بجي هنإ ! معن . مه شنمو '”دركلا لصأ ةلدسم ىل_> ىف اعطاق

 بوعش ) باتك هفيلأت ىلع ( رزيايس ) روةكدلا ذاتسالا رك_شي نأ ىدركلا
 هب معلا ىذلا ميقلا ( م0٠19 ه 145 ةنس نوطسو « نيرهلا نينام

 هيف تبثأ ثيح . ميدقلا دركلا خي رات ىلع ايم ناك ىذلا مالظلا كلذ « عوق

 « ىلالا ىدركلا بءغلا نأ ةيماع ةلد أو ةميق تادنتسع ى ةقحلا ذاتسالا

 ىدوج  -ىلوك_ وتوك ) بهش ةلالس ىلإ مدقلا هئئنمو هلصأ ىف مجري
 . ادج ميدقلا خم .راتلاف ريهشلا ( 6 داع

 ماهبالا بحسب افنمدكم لاز ال ميدقلا دركلا رات ناف ءاذه نع امثرو.
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 هيتلا ء ىرخأ قئاثوو راث 5 فاشتك ا ىلإ ةديدش ةجاح ىف هناو . ضومغلاو

 .ىلإ « ةيملاعلا ةيرث "الا تاثعبلا تايرفحو ثحابم ىدؤت نأ لهأالا لك لمأن

 .نم ضيقو لجوزع هللا دارأواو ٠ هللا ءاش نإ لجاعلا بيرقلا ىف اهاع روثملا

 :( ىروش ) لثم ناتسدركب ةعدقلا ةيرثألا فتردملا ىف ًاتيقد ًاثحب ثحبي

 .براهراه) و(ارافاد)و (ىرعزأ)و ( ريسيم)و (ىنأ)و ( ىديدأ )و

 ”الف ء خلا ٠. .(ايكشووخ) )و (وانيك)و ( اليل الل تآ)و ( نيكو راشراك

 .اذه نم رثك أ « نذإث بلا انلاطاف» الماك الح لحم ةلئسملا هذه نأ ف كش

 . هيف ةدئاف الو هتحم لئاطال رمأ « عوضوملا اذه لوح

 ثلاثلا لصفلا

 ناتسدركو درككلا خيرات جتصالخ

 اةذه ثحايم 5 ؛ نات_سدركو دركلا مسرات ثدتبم 5 ًاقح

 ماوقأالا ن ..ع « ةلصفملاو ةاولا تامولعملا ةلق « كاذ ىف سبسلاو ٠ باتكلا

 ةيوغللا اهناروطل نعو ؛ ةيدركلا ةمأالا اهمم تفلأت ىتلا ةعدقلا بوعشلاو

 اهب ىتلا ةديدملا ىعاسملاو ةلصاوتملا دوهجلا نا عقاولا ىفو ٠ ةيعامجالاو

 ايسالو « ني ريخ الا نينرقلا ةليط « را الا لع ىف نويئاصخالاو برغلا ءاماع
 هناتسدركو دركلا خرا ىلع رونلا نم اًميش تقل دق  ةئيدحلا مهتااشكا



 دس مبإل سس

 ةساردلل طق ىنكي ال تامولعملا نم ردقلا اذه نكلو . ةرباغلا نامزألا ىف
 ةدمتسملا 00 07 تامواعملا ناف , ةعساح ةجيتن صالختساو ةقيمعلا

 ا "لإ نم 0 ةيدركلا بوعشلا نيب هن راجتلا 8

 ةيخن 0 نو 0 تانداحلا 000 ءّادا ا امام ألا ضرعتت الو

 كلذ عمو . ةدئابلا 05 ةيلاحلا بقملا كلت 0 بعشال مك

 نمميدقلا مسقلا اذه نع ثحبلا كرت أذل ةجحلا هذه. للمتلا ىسفنل ممسأمل ىلاف
 .ثحابملا نم ىنأي امف ناكمالا ر دق ىلع كلذ تلواح لب ( ىنلطوو ىو حران

 ةفيثك تاماظ ىف لازب ال . ةيناسن الل خئراقلا ر نأ ادج فسؤملا نمو
 روصملا كلت ىف لو الاناسنالا نع ًاحيحص ايأر نوكي نأ ءرملا ردقي ال ثيحب
 نع نوزجعي اضل نيخررئملا ريهاشم نأ ىرت ذإ . مد_ةلا ىف ةديعبلا ةدئابلا
 وبرمصوس مث نم اما نوفرعي ال م-منا الثم كلذ نم . لليصفتلاو حاضيالا

 ؟ اومدق ىتمو نا نمو 6 هنا._صوس اسوس از ويمالبعو لحاسلا دالب

 نونكسي اوناك نييرصوسلا ذأ ركذي خشيداتلا نأ ءالوئه نع هنوف رعبام لكف
 ؛كانه ناك هنا رهاظلاو . ( نوراق ) ىداو فارطأ يف نييماليملاو( ىموس )
 شيعي ناك ىذلا ( ىروه ) بعشإ ىعدي « مهنم مدقأ بعش نييرص و سأ| لبق

 ( سورغاز) لابج ىف ناكهنا اذِلَأ نوخرو لا لوقي لاونملا اذه ىلعو
 ةموظنم ه اهيلع قلطإ بوعشلاو ماوقألا نه ةعومج « نييرموسأ دبع ىف

 « ىاساكع ىتوك « والول « ماليع بوهش لثم « ىربكلا سورغاز بوعش
 لصقو لصأأ نع فرعي ال ادحأ نكلو . ( ىروه  ورابوس - ىريب وس )
 8. انف اودهوش ىتلا تاهملا هذه ىلإ اومدق ىتهو نبأ نمو ؛بوعشلا هذه



 دع واص

 ل هنأ الإ « سورغاز بوعش ةموظنم » نم ىاليعلا بعشلا نكي ناو

 بمعشلا لوصأب ام ةقالع هل نأ تبثي ىتيران' ليلد ىأ ىلع نأالا ىتح رثمي مل
 (ولاوا )لا ىىعش ىلع ثحبلا ىف رصتقن لي« انه هنع ثحبن ال اذطو . ىدركلا

 ناميدق نالصأو «نطولا ىف ناتكرتشم نات ريبكناتبعش اه نيذللا ( توك )لاو
 . ةيدركلا ةماالل ًادج

 (وللول) بمش دع ا

 هناو . ةيلاخلا (ةيناملسلا) ةقطنم ىف مىيدقلا نم نعلم موقلا ءالؤما ناك

 ةيرثأ ةحول نم ذوي هنا الا ءانل ةمولعم ةقباسلا اهدودح نكت مل ناو

 ىوكلاو والوالا كلم دبع ىلإ اهخيرات عجري ( واهز ) ةبج ىف ةفشتكم

 ىالسالا دهعلا < ناول> » ىه ( ناملاه ) ةقطنم نا «(م . ق ؟0٠82) ةنس

 روتكدلا ةسارد نأ م. « ولاول » سمشل ةعضاخ تناك. ىلاحلا « واهز »و

 عساتاا ذرقلا ىف نييروش الا ماكملا نم ًاضعب نأ رهظي هنا ديفت ( رزبامس )

 لمتحملا نم ناو . ىوللوالا بعشلا نم ناك« دالي ا لبق رشع نماثلاو رمشع
 <«نوجرس2ديع ىفو . «ةيروس» ىف شيعل ناك بمشلا اذه نه امسق نأ ادج

 حج دات ] ( باريسال ) ب يعدي ىوللوللا بعشلا كلم ناك« نييداك الا كلم
 .[ 185 س ميدقلا ىدألا قرشلا

 اهخيران مجرب ('0[ رواك ) قيضم ىف تفشتك ا ةيرثأ ةحول نم ذخؤتبو
 اذه ةدايقب رافأ ىداكالا شيجلا نأ ؛ (داكأ) كلم (") ( نيس  ماران )ىلإ

 ةراخالا هذه ليصافتو 2(" اهيلع ىلوت_مأو « وللول > بعش دالب ىلع كلملا

 ةميق ةلامقم اهنعرشنو ةيرثآلا ةحوللا هذه سدنوءدا رجيملا فشتكأ(١)
 عقيو . ( ناتسدرك ىف نامدق نارثأ ) تاونمب ةيخيراتلا ةديرجلا ىف
 نماثلانرقلا ىف كالملا اذه مكح (؟) . غاد هرق ليج ىف اذه ( رواك قيضم )

 هغلؤثم لودي (* ٠) ريوشلا ( نوغرس ) كلملا فلخ وهو م . ق نرشعلاو



 ع

 ناك اذه ( نيس ماران ) دبع ىفو . ةبوتكملا ةيرئالا ةحوللا كلت ىف ةنيبم
 .دوجولا نع مهتموكح لازأو ىداك "الا شيملا ىلع بلغ دق ىتوكلا شيملا
 نييداك الا رين نم « ولاول 9 دالب تررحت راصتنالاو ةياغلا هذه لضفبو

 . امان الالقتسا تلقتساو

 بعقل ًاركذ ىرن املق ( نيس - ماران ) كلملا دبع ءاضتنادمبو اذه
 (والولا) )| ركذل ضرءنت ال « رومشآ كولم تاياورو نانو نأ اك« ىولاوالا

 : طق نيدرفنم رك ذت ال « ورابوسو « ىاساكو « توك ب وعش عمالإ.

 لاثمأ روشآ كولم نأ « ةنس ىنلأ نم برقتت ةليوط ةرتف دعب « ىرن اننكل

 بمشلا اونراح (ارونين  ىتلوكوت ) و ( ىرارين دادأ ) و ( سلب تالجيت ١)
 عبدأ فحز ىلاشلا ( لايرصأن روشآ ) نأ م« ةديدع تابراحم ىوللوللا

 «ىلو الا ةرملا ىنف . ( م . ق 44٠ 44 ) ةدملا يف «والول» دالب ىلع تارم

 نييوللوالا نأ ىلع لدي امث ( دادآ رون ١ يمدي ىلب ب دالبلا هذه5 اح نأ ظحال

 . ىرادالا لالقتسالاب ظافتحالا مه « دبعلا كاذ ىف نييلب ايال نيعضاخ اوناك

 ناك ىذلا «هنايزاب ) دئيرد نم (ولاول) دالب ىروش آلا شيلا لخددقو اذه

 «نيتمطئاحب ًادودسم ىليجلا قيضملا اذه ناكو .( تدناب ) مساي فئنيح ىعدي.

 ءارو ىتلا لايجلا نونرومت الا محتقاف . ةنيصحلا (:انن ىزوا) ةملق هءارو

 لاثمأ ةريهشلا ندملا اومضخأ مث . ةميظع تايحضتب هيلع اولوتساو قيضملا

 ٠ ىرخأ ادلب نيرشعو ( ىركاك ) و ( اراب )و (ارافغد) و ( ©) تيباب )

 نا« ءامدقلا كولملا ءاممأ لودج ىف ( ٠١ ص ميدقلا ىندالا قرشلا رات )

 روهظإ و (نيس مارا) كالملل امرصاعم ناك ىولالول كين مسا (5وسلأ ب ىنوتاس)

 . كالملا اذه ىلع اويلغت دف اوناك نيبداكالا نأ

 ( ىزوا) ةءاق نم ةبرقم ىلع تناك ةنيدملا هذه نا رهظن (1)



 ةوادع

 ىتاوللا كلم بحسلا « والوللا ةمصاع ( (1)ىرعز ) ةنيدم ىلع اولوتسا الو
 هامعزلا ضعب عم أجتلا ديتسملوأ ىأر ىلعو . لايلا ىلإ ( اذيمآ ) ىمسملا'

 شيلا ماق ًاريخأو ٠ ((2نوركم هريب < اينيك ح ريسين ) ةعلق ىلإ دونجلاو
 .لابجلاب نيمصتمملا ءال وه ىلع ةراغاب (مدانذش) دهعلا ىلو ةدايقب ىروش : الا
 .نأ ربظلو . ًامربم ءاضق هيلع ىذقو ةرم لو ال اهبف قفخأ هنأ ريغ « ةفماشلا

 دقو اذه . نيتيمتسملا نيمفادملا ءالؤه ةملاصمل ًاريخأ اورطضأ نيبدوش الا
 ماقأفءتاراصتنالاو مث مئاقولا هذهم هتاهايم لحس نأ ( لاب مدان روشآ ) دادأ

 . ( انثرونين ىتلوكون ) و ( رسياب تالجيت ) ىصن بناه كاذأ امصن
 .( آوماز ) دالب ىلع ( م . ق 2559) ةنس اضيأأ ىلاثلا ( رصانماش ) راغأو

 . © (اربا ىدكين ١و ( ميدكين ) لايج ىت> « دالبلا ىلع ىلوتساو
 ( (© ىرمان ) دالب ىلع ةرافاب كالملا اذه سفن ماق م . ق 444 ةئس يفو

 ناك ىذلا ( ىرمان ) كلم رطضاف . ( اوهاز ) دالب نه ابملإ ص هنا رهظيو
 . لامألاب ماصتعالا ىلإ ( كيمادوم  كودرم ) ىعدو

 ةقطنم ىلع ًاضيأ ىروش الا كلملا اذه راغأ ( م . ق 464) ةنس ىفو
 دالب تضبن ةراغالا هذه نم ةنس دعو ٠ مقل ابارخ ابلعجو 00ه يخراك»

 نم ةمطاقم تحبصأ دق تناكث رح ؛ ىروشش الا محلا لظ ىف (آوماذ )
 : : ةيروش الا ةلودلا تاعطاعقم

 ( آوماز) دالب زكرم نا مهقلا هباتك ىف ويباع ١ روتكدلا لوش 00 ١(
 ) ىدكارا ) ةنيدم تناك

 مجرتملا . اهيلامث ف عقب ةيلاحلا ( ةينايلس ) لابج دحال مما )0

 ( هدرز هك)و ( ةجل وسان ) اليج اه نيلبطلا نيذه نأ 0 09]
 .ةقطنملا نع ةرابع ؛ 0 نم ذخؤيام ىلع ءمذه ( ىرمات ) دالب (؛)

 . قارملا لامش ىف نييااملا ( تشدرسس ) و ( ردشي ) نيب ةنئاكلا
  ريهشلا ( روزروش ) لهس ةقطن» ىه « ( ىخراك ) دالب نأ رهاظلا ()



 وو

 (م,قال##_دهع)ثل املا( رصانملش) ىر وش الا كاملا ِشيِح راسكن ادعلو

 « ولوال ادالب تاس ( وتراروا ) كلل لوألا ( سيرودراس ) شويج مامأ

 ١ نمزلا نم ةدم مهل تعضخو نيبلاثلا ىديأ ىف

 ناطلس ىف ( آوداز ) دالب تلخد ( م . ق ) نماثلا نرقلا طساوأ ىفو

 ةياهن ىفو . ةيزكوملا ةطلسلا ىلع نيرئاثلا نييروث الا ماكملا دحأ (ايليآ )
 . دالبلا كلث ىلع (') ( موالول ) مما نوبروش آلا قلطُأ نرقلا اذه

 اضءل (م٠. قا/67 0740 ) عبارلا ( سيلب تالجيت ) كلملا لقن دقو

 . [ 15 ص ريدوف ] دالبلا هذه ىلإ نيرمْلا نيب ام دالب نم نييمار آلا نم
 ةموكحلا دبع رخاوأ ىف تاكهذه ( مولاوا ) دالب نا لوقلا ةوفصو

 ءارعألاو ماكحلا نيب تاروثلاو نتفلا ئىرم ريئثكل ًاحرسم ؛ ةيروش الا
 ًاريخأدالبلا تطقس نأ ىلإ ؛ لاو-ألا هذه تماد ذا ؛ مهسفن أ نييروش الا
 درمالءأبئاهم اءاضق ةيروش الا ةموكملا لع اوضق نيذلا نييديملا ىديأ ىف
 كولم نم كلم ثلاث ناو اذه . ةيديم ا مميدوطاربما اهضاقنا ىلع اونبو « هل

 دالبب « ( ىونيت ) ةنيدمل ةيقاثلا هتوزم ىف ىم « ةييتقلا ةموكحلا هذه
 . هذه موالوللا

 تناك اذه ( موللول ) بعش ةراضح نأ رهظا (  ةراضحلاو ةيئدملا )
 ذا « ىداك الا بعشلاب اولصتا امنع « اعون تمدقت اهنأو . اهم سأب ال امم
 ميظع بنام ىلع اوناكو.ةصاخل مهنذل ةباتك ىف « ةيداك ألا دج الا اولمعتسا

 ةياور كلذ ىلد لدب . امل دادعتسالا نسحو نونفلاو تاءاندلا ناقتا نم

 ىلإ كاملا اذه دمت ثيح « مر.م هلاعفو يروش آلا كلملا ( لايرص انروشآ )
 ةيروش الا ندملا ىلإ مولقنو « دالبلا هذه ىف نينانفلاو عانصلا نم ريثك
 هتناكو . اهيف ةراضحلاو ةيندملا رشنو تاعان_صلاو نونفلا حور ةيوقنل
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 « هيروشالا قئاثولا لدت ام ىلع « ةينغو ةريبك ةديدع ندع ةرماع دالبلا هذه:

 ةايحلا ىحاون نم ةيحان لك ىف ةئيدملاو ةيهافرلا دوجو ىلا ريشي ىذلا رمالا
 . ةيناسنالا

 ( غنيزوه ) قرشتسملا ىأد ىلع « بعشلااذله ةغل نإ -- ةغللاو ناسللا

 كلذ عمو . ةيساقوقلا تاغللا نم ةليصف اهلا ىنعأ ةيماليعلا ةمللا عباوت نم

 اهدي تاهباشمو تابسانم ضعب كانه نأ دمت ةيولوللا مالعألا انسرد اذإ
 تامولعم ْن الا ىت>انيطعت ال ةيرثألا تافشتكملا نا اقح . نييروطا ةغل نيبو
 : مدقلا بعشلا اذه ةنل نع ةعطاق

 . امام انل ةمواعم ريغ ( والول ) داليل ةيفارثجلا دودملا - ايفارثجلا

 ةطينتسملا تامولعملا ضعب نمو ةعدقلا ةيخميراتلا طئارخلا نم دخؤي نكلو

 ىو « (ىرمان) ةقطنم ( اوماز ) دالب ىلامشب ناك هناوةيرثالا تافشتكملا نم

 (9 (نامران  ناملاه) و (1) (راهراه) و (رامثاه) و (ىوس ) ىحاوت اهقرش

 قو ؛ 20 (شامك )و ( شامس )و ( ارال ) ىحاون اهطسوو اهلخاد قو

 دالب ابيرغ يفو نيتيماليعلا ( شيركوت ) و ( ىسهاراب ) اتمطاقم بونجلا
 . ةيلاحلا ( كوكرك ) ىنعأ ( اختبارأ  افاررأ)

 ىف ؛ ىداك آلا ( نومنراس ) كلملا تامجاهمل ةئيدملا هذه تضرمن (1١

 ( نيكوراشراك ) ىلإ اهمسا ريغ ثيح ؛دالياا لبق نيرشعلاو نماثلا نرقلا

 وأ ةيلالا ( ةجبله ) ةدلب لحم ىف تناك اهنأ رهظلو ( نوغراس ) ةنيدم ىنءا
 . اهنم ةي رشم ىلع

 ميدقلا ( نامران ) مسا نيع وه ىلاحلا ( نامرواه ) مسا نأ ربظي (؟)
 . ةيلاحلا ( ةيناملسلا ) ءاول ىف ةدحاو ةقطنم ىف ناعمتي اهالك ذإ

 مسا عم نيروكذملا نيعمالا نم ريخالا فرملا دال ًارظنو (+)

 ةيلوالا ندملا نم ةنيدم اضبأ هذه (شادروس) نأ رهظي ىلالا ( شادروس )::
 . ةيولوللا ةخالاب عضو اذه اهمسا نأو.



 د ا ةمصس

 .(ىرعز) و ( ىركأك ) و ( اداب )و( اراغاد )و( تيباب )  ةريبشلا اهندم
 اطابجو (ابنيك )و (ىزوأ) ةعلقو (وويذرا ) و(وسيم)و( نودوه)و

 ( ىراكرز ليج - اينيك ) وأ (1) ( "ذ:١1 - ريسين ) : ىه ةريبشلا
 همام تاوريزآ) و (ىايس )و (اريا_ ىدكين ) و ( يدكين ) و
 ( ىشين ) و (50ه0ذ  ىتاوس) و ( رالال ) و ( 16115 رالوك )و ( صزأ
 ( 401  ربدأ )و ( !اهئاس» ب وندار ) !ريهتو . ( ىلاملا نامرواه ليج )

 . [ رؤيايس ] . اضيأ نامواعم

 دعب ترةتسا مالسلا هيلع حون ةئيفس نأ ةيلبابلا تاياورلا ديم )١(

 ( لابرص انروشآ) ايروشآ كللم لوقي ذإ . ( ريسين ) لبج ىلع ء نةوطلا

 ىطور درفنم لح وهو؛روشألا دالب قرش ىف عقب لبجلا اذه نا »
 ىوعد ديؤت ةياورلا هذه نأ ىف كش الو « . حمرلا نانسك ةداح ةق هل

 : ةلئاقلا ( كسرونيم )
 ةيآ ىف مركلا نآرقلا اًضيأ هيلا ريشي اك نويحيسملا نيدلا ءاملع دقتعي »

 ىلع ترقتسا مالسلا هيلع حون ةنيفس نأ - ( . . . ىدوجلا ىلع توتساو )
 (ىدوج) ىلخفل نأ ىلإ غينك ريسلا بهذي  ظفللا اذهو . (ىدوجلا) ليج

 (ىوج - ىو ) ةلك نه فرح هن أرهظإ - دحاو لبجىلع نالدب(روبدن)و
 نواوةيف امج ( ك5 )(8) رح نوقطني نيذلا برعلا ءالوئه مهو اهياقان نآل

 هنأ اكو ( زيلجتا ) ( زيلكت | )و ( جروب ادجام )ء ( ترو هدكك ام) تالكىف
 . جرخلا ف (ت) و (د ) فرح نيب ىتلأ ةبارقلا ىنختال

 ًاموسرم ةيب رعلا تكلا فى خي راتاا (ىنتو ) ظفل رك ذ لاونملا اذهىلعو
 نوكي هيجوتلا وأ جيررختلا اذه ىلع ءانبو . ( ىدوج ) )| لكشلا اذه ىلع

 عقاولا فو (ىدرك - ىنروك - ىنوك - ىو )/| لبج« (ىدوجلا) لبج ىنعم
 مالسلا هيلع حون ةئيفس رارةتسا ناك  ةميدقلا قلاثولا نم ذخؤي ام ىلع

 رمالا ناك اذإو . ( ىنوكك ) دالبب نئاكلا (ىلاخلا ىراكرز  ريسين ) لبج ىلع
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 ( 8011 - وج « يتوكأ) - *
 اضن بعشلا اذه نأ « ىناثلا لصفلا نم ثلانلا ىّأرلا ىف انرك ذ نأ قبس

 نيقرشتسملا ضعإ دقتعيو . ىربكلا « سورغاز 9 ماوقأو بوعش ةلجج نم
 « سورغاز » لابج ىف ةرييك ةقطنم لذشب ناك ىذلا ميدقلا بعشلا اذه نأ

 ذخؤيو .ةقتسم ةموكحابم هل ناكو ةيلاخلا ةيدركلا ةمالل لوألا لصالاوه
 لوأ نا ( ميدقلا ىندأالا قرشلا خيرات ) باتك ىف كولملا ءامسأب فشك نم
 براح ىذلا ( ةصأانلل1 مونانن 1) ىعدي ناك بعشلا اذه فورعم كلم

 نرقلا ] . « شاغال » ىلع اكلم هس: تقولا ف فلزاك ىذلاو ؛ نييماليملا

 . [ داليملا لبق نيثالثلاو دحاولا

 ىذلا وكلا ( سيكاز لاكول ) مسا اضيأ روكذملا فشكلا فدروو

 لمتحبو.روكذملا (ريسين) لبج فارطأ وه ىتاثلا ةيناسنالا دهم ناك «كلذك
 ىف نورشتني اوذخأ ء ناةوطلا نم نمزلا نم ليوط حدر دعب سانلا نأ ًادج

 ( قوصنب رىثره ) ىأر ىلع « مهنم مسقف ؛ :كانه وانه ىلإ ريبكلا مث رثاكتل ضرالا
 . اهيرفأو نيطسافوةيروس لثم ىبرغلا بوذألا وح هجنان( ديتسيرب ىرته)و

 رحب قرش ىلإ ارد: اهنم رشتني ذخأو ساقوقلا لابج قرتخا رخالا مسقلاو

 عورف ضعب ىتإ ارو « لفسالا بونادلا رهن ضوح ىت> « هيلامثو نيوزق
 . هنع نيرجأبه الو هل نيرداءم ريغ ىبصالا مهن :ط وم ىف سانلا ءالؤه نم

 ٠١١( صا ج) ةيمالسالا فراعملا ةرئاد ىف : 0 .م ) رثسلا لوس

 . ( نيئودروك ) ليج مسا ىدوجلا لبج ىلع اوتلطا نييعبتبملا نيفلوملا نإ

 نييروشالا دوع و ( 0 ) دالب ىف عقي (ريسين ) لبج نأ عقاولا فو
 ( م ويتوج  مويتوك ) مدا ةنورس ( ىروسآ) و ( ناتو ) دالب تناك

 (قوجلا ) م مالا اذ ه نأ رهظلو . ىوكلا وأ ىنوؤكلا بعشأا دالب ىثعا

 0 9 ظفل هدم دلوت ثيح «مالسالا ردص ىف « دعب ىمون: دقن كيل
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 .«رموس) دالبو (عبدأ) ىلع اكلم داليملا لبق نيرشملاو عساتلا فرقلايف ناك
 ناك ىذلا ( ناملاه ) حاف ( ىنينابونن 1 ) كاملا اضيأ نيبت وكلا كولملا نمو

 هباتكى ( رزبار- ) روتكدلا لوقيو . ىداك ألا ( نوغراس ) كلملا دبع لبق
 رصانعلا نأ ةيرموسلا ةيخيرانلا مالعألا نم لدتسي هنا ( 9 ص ) ميقلا

 اهب تاموكحلا لكشت نأ لبق ( رموس ) دالبي ةدوجوم تناك « ةيتوكلا
 تاذ «دعب ايف تحبصأ ىتلا ةيتوكلا رصانملا هذه نأو . ريصق ريغ نمزب
 ىتش تاراغا ( داكأ ) دالب ىلع ًاريخأ تراغأ ؛ دالبلا كلت ف لوطو لوح
 اهلالتحا نمء(م.ق) نيرشملاو عباسلا نرقلا طساوأ يأ ءآريخأ تنكح ىتح

 تناك ىتلا داك أ دالب تضخ داك أ كالم ( ىراش  ناكراش ) دبع ىفو . اهلك
 تيح ( خيررأ ) ةموكح ناطلسل « نييتوكلا كولملا دي ىف لامحالا بلاغ ىف
 ءالؤم بقعأ م ةدس نو رثع ةدم نييخيرألا ماكملا نم ةسمخ اهف مكدملاب ماق

 شماه ] .؛ اهيلع اهناطلس طسبو ( داك 1) دالب عيجل ةيتوكسلا راشعلا حتف
 . [١م6 ص ميدقلا ىلد الا قرشلا خيرات باتك

 . نمزلا"نم نيئرق ىلاو> دالبلا هذه ىف نييتوكلا ةنطلس تماد ارو
 هالي نأ أ ةفعتكملا راث الا اهنمضتت ىتلا ثداوحلا ةسارد نم ذخؤيف

 نييتوكلا ناطاسل نمزلا نم اليوط ًاحدر ةعضاخ تناك ( داكأ ) و ( رمموس )
 ىبعذلا دبعلا نأ مقاولا قو'. مط نيمبات اوناك ءايوق الا (شاغال) كولم نأ 6
 ىف ( 00:18 - يدوك سيئا, ) ى> ءانثأ ناك ىذلا * « شاغال » ةموكس
 قخيالو . نييتوكلا ةموكح دومل ةقفاوملا ماع قفاوب ( م . ق 90٠٠ ) ةنس

 ديدشلا فسألا ىعاود نمو اذه . ( توك ) سفن وه اذه ( ىدوك ) نأ

 ةعدقلا ةيدركلا ةموكمحلا هذه لاوحأ نع ةيفاكت امولعم اندنع شيل نا
 نم برقت ىتلا ابكح ةدم ىف اهراثآو اهطامعأ نع ًائيش فرعن الف . ًادج
 ء ةليوطلا ةدملا كلت ىف مثدد_ءو ابكولم ءاممأ نع الو « نمزلا نم نينرقلا
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 نع ميلا هباتكي هقفرأ يذلا نيمدق الاكولملا لودج ىف لوه رتسملا ركذيالو

 هكلملادبع نيب ةعقاولا ةدملا ىف كولملا نم ًادحأ« ميدقلا ىتد الا ق رمثلا خيرات

 نم ىأ ( داك أ ) دالب ىلع (روأ) ةموكح ءاليتسا خيرات نيبو ( نيس ماراف )
 (رزيامس) روتكدلا نكلو .(م . ق؟٠٠0 ) ةنس ةياخل ( ؟٠٠7) ةنس

 , (7ة.ذه90  ناكيريت) ىعدي ناك «داكأب ىتوك كلمرخآ نأب هباتك ىف ح رص
 <« 5٠١ ص هباتك يف لوه رتسملا هعضو ىذلا كولملا لودج نم ذخؤيو

 ريهشلا ( نوغراس ) كلملا براح داليملا لبق نيرشعلاو نماثلا نرقلا ىف هنا

 نييتوكلا كلم؛ ( ةطوعهمسأ - ةيورمل تع ىرراش - ققاكراش “وأ

 . [ ١85 ص ميدقلا ىتدالا قرمشلا خيرات ] . همزهو ( كالراش )

 ) لاكيه مس تأ ) دب ىلع« هن نارك ةموكشي شاقل ا ةيساو

 ميدقلا اهنطو ىلإ ةيتوكلا رئاشعلا ثبحسنا 0) ( كوروا ل روا) كلم

 الإ « داكأ » دالب ةحار قلقت كلذ دعب دمن لو . ( سورغاز ) لابج ىنعأ

 هتناك ثيح ( لباب ) ىلع ( ىاساك ) رئاشع ةراغا ءانثأ كلذو . ةدحاو ةرم

 ىف نويتوكلا جمدنا مث . اهتمهم ىف اهدضعت اهعم ًاضيأ ةينوكلا رئاشعلا

 عوقو اذه ليلدو . نيريخألا ءالؤه دالب نم أزج ممدالب تحبصأو وانوللا

 (آوماذ) دالب ىف ةيتوكةنيدم دوجوو « نيبعشلا الكدالب ىف ( ريسين ) لبج
 ابطبض ىتلا ( خالبآ < غالوب ولأ ) ةدلب نا الا ىه ةنيدملا هذه نأ رهاظلاو

 اذه نف . ( اغالاغ ) وأ ( باغال ) و ( االافات ) لكش ىلع يروشآ فلؤم

 نه نيتك ءىك نتركلا خيرات فنتكي ةيروشالا ةموكحلا ءدب ةياغل تقولا

 هىذلا( شافال ) كالمل تءضخ ( داكأ ) دالب نإ « لوه رتسملا لوقي )١(

 ىذلا ( روأ ) كلمل تهضخ ةرسالا هذه ضارقنا دعب اهناو .ايرموس ناك |

 ماد ىتلا ةيءاسلا ( نيسين ) ةموكمل تعضخ كالذ دعبو . ايرمم وس اضِيأ ناك
 . اهيلع ةيروسب ةيروماعلا ةموكملا ءاليتسا ةباحلا ( لباب ) دالب ىف اهكح



 خاب

 نم ناالا ةباغل فعتكي مل ذا ء سماد مالظ هب طيحيو ضودنلاو ماجالا
 ىتح ةيروش الا داليلا كرأ ىلع . كلذ ىلع ًارون ىقتايام تامولعملاو قئاثولا
 تاموكح ةدع نم ةفلوئم تناك ءدالبملا لبق ةيناثلا فل الا نم ريخ الا عبرلا
 عيطتسلام ناطلسلاو ةوقلا نما نكي ملف . لوط الواط لو> ال تاريغص

 كلت نأ ةقيقحلاو عقاولا لب ء مهب لاغشنالاو نييابجلا امناريمي شرحتلا هب
 دقو . ىبرحلا مماطاسو نييليملا ماوقألا ءالؤه ةحر تح نك« تاليودلا

 ىروشآ كام لوأ نأ ىرنو . نمزلا نم ةليوط ةرتف ىلاتيملا كلا تحن تيقب
 ىذلا ( ابالوك ايإ ) نبا وه  داليملا ليق نيرشعلاو ثلاثلا نرقلا يف رهاظلا

 ءامدقلا روشآ ماكح نم (ايكيك )و( اييشوا )نم الكن أ امي . [يتوك امسا هبشي
 نو . ىناتيه لا رصنعلا نم كلش الو اناك ؛ روكذملا دبعلا سفن ىف اناك نيالا

 ( ىمادآ ١ ىعدي ناك ىذلا داليملا لبق رشع مساتلا نرقلا ىف نونا كرام ذخ؟

 مكح قب اساا كاملا فلخ ىذلا كاملا مسا ناكو . روظيام ىلع ايسورغاز ناك

 ىوللوالا بمشلا نم ناك هنا ىلع لدبي ىذلا ىعالا «( ىالوالول ) اندوع

 زحم لو ىسايسلا اهالقتسا لئت ل ( روشآ ) دالب نأ لوقلا ةدالخو . امام

 . داليا لبق ةزاثلا فل الا رخاوأ ىفالإ « امنا ريج ةب راح نم اهم نكمتت ةناك»
 ًاسرقت ( م . ق ٠٠٠١ ةنس ىلاوح )

 «[م.ق 1241 11٠١ ] ( ىرارين  دادآ ) روشآ كلم لوقيو اذه

 ( ىتوك ) و ( ىاساك ) شوج تمز» ىلا : ًاريخأ تفدتكا ةقيثو ىف

 نيروكذملا ( وك ١!) نأ ىف كشالو . ةعزهرش ( ىرابوس) و ( موالول) و

 ةيداك الاو ةيرموساا راث الاو تالجسااق نيروكذملا ( توك )1| سفن مانه

 دق ناك ىذلا [ م. قا؟11 4 ]لو الا ( رصانماش ) كلملا نأ ام

 ىناخ) و ( ةينيمرأ ) ىنعأ ( ىترآودوأ ) دالب تح ةيركسعلا هتاحوتف لصوأ
 قلأتي رصملا اذه ءامم ىف ناك ىذلا وكلا بءشلا نا» «لوقي ( تابلاك

0) 



 د ب

 ًافورعم ناك هنا لب « طعقف ناطلسلاو ةوقلاب ًافصتم نكي مل « ةرهزلا موجنلاك

 بعشلا اذه موات دقف . ريمدتلاو باهرالاو ةيهاننملا ةدغلاو « مزعلاو مرحلاب

 غلبم انلنيبت ةياورلا هذيف . « اعاد ىادع م ني قدارإ ناو ةدشلكت

 مالا « ةميظعلا هاياجسو هعئابط ًاميلب ارب وصن انل روصتو بعشلا اذه ةوق

 ةعاجشلا نم هيلع مهمو « مويلا ناتسدرك رئاشع ةلاح اننويع مامأ عضي ىذلا

 . نيردانلا مادقالاو سئابلاو ةقئافلا

 نم يروش الا شيلان كمت نأ« برحلا هذهل ةمساملا ةجيتنلا تناكو

 لامعأو اهوساق دئادشو لاوهأ دعب كلذو . ًاتقو ًابلغت ءادعأالا ىلع لغتلا

 كولملا ةعاظفو ةواسقب برضت لاثمألا تحيصأ ىتح « اهوفرتقا ةيشحو

 فصو ىف هسفن ( رصانالش ) لوقي ثيح « ةيربربلا مهلامعأو نييروش الا

 : ىلا ام كلذ

 دنت ةريبك ةقطنم ىف ةيراجلا هايملك تقيرأ وكلا يمشلا ءامد نا »

 نأ حبرهنلا اذه نم ذخوئيف . « . ( ىخولك ) ىتح ( ىرئاروا ) دودح نم

 لابجيىلإ ( ةينيمرأ ) نم دتمت تناكى وكلا بعشلا ةمواقمو نايصع ةقطنم

 ةروك ذملا ةقيثولا نم : مدقت ام“ صلختسي لاح لك ىلعو .( نيدباع روط )

 ءامدقلا كولملاو (انرونيإ  ىتلوكوت) كلملا نع ةلوقنملا ىرخأالا تاياورلا وأ

 ايموق انطو ناك ل5 ًاب(سورغاز) لايج نم طسوألا مدقلا نأ «نيرخ الا

 . وكلا يعغلل

 وأ يتوكسلا بعشلا نا : لوقيف همالكى ( رزبابس ) ذاتسأالا رمتسي مث

 ةيناسللا ةمجولا نم ( سورغاز ) بوعش نم بعشش ( ىتروكلا - ىتوكلا )

 ( ىبدوا  ودنه ) هتيراب الو هتيماسب لوقن نأ اننكمال اذلف « ةيوغللاو

 ةير الا بومشلا نم ضءب بعشلا اذه ىف جمدنا دق هنأ ركنيال ! ممل

 ةير الا بوعشلا نرم شعب دهوش دق هناو.( نوروأ -ودنه)



 سافة 

 ىلاهأ ممم نإ ىتح.داليملا لبق هيناثلا فلالا طساوأ ىف « نيرهنلا نيب امخ
 نكلو . داليملا لبق ىلو الا فل الا ىف نييرآ اوراص ( سورغاز ) لابج

 لوس رظنأ ]. ًاضيأ نييدآ نييتوكلا نوك ىلع ًامطات اليلد نوكي ال اذه
 [ 1١5 ه1 ص نيربلا نييام بوعشو ماوقأ

 (زجيوعل امك ىأساك ) -

 ىذلا(شوك) وأ «ىداك الا دبعلا ف( وششاك) وأ( ىاساك ) بعش نإ
 بوعش نم يعش م ةكبابلا تاياورلا فو سدقملا باتكلا ىف هركذ درو

 اذه ناكو. ةلجد رهن ىلا لباب قرش اًئيشف اًديش « لتحا دق ناك «( سورغاز )

 كلملا رطضا ىتح « ةصرقلا هل تدئس الك ة يلبابلا دالبلا ىلع ريغي اتفيال بعشلا
 (م.ق اوؤدد _لةالال) « ىلارو> » كلملا دعب كولملا عبار( انوداز ىأ)

 نييساكلا ءالؤه ةيداء درا «ةيعافد ةدهامم دقعو « نييماليعلا عم قافتالل

 .[ ١54 ص ميدقلا ىندالا قرشلا خيران . ةرمدملا م-ماراغال لح عضوو

 دالبلا ىلع اضيأ ةيساكلا رئاشعلا تراغأ ( انوللبا - وسماس ) دبع ىفو
 . اهلع ءاليتسالا نم نكمنت مل اهأ الا « ةيلبايلا

 ىداحلا كلملا وه ىذدلا ىروماملا ( اناتتد - وسماس ) دبع ىفو اذه

 دالبلا ىلع ىلوضنالا ( ىتاخ )!! بعشلا راغأ « لباب كولم نم ريخالاو رشع

 دقتتو ءامدلا نم راحم ىف حبسن ابابي ابارخ دالبلا كرتف « ءاجوه ةراغإ ةيابابلا

 طوقس ىلا ىضفأ ىذلا رمالا « هدالب ىلا ًامجار لفق مث . رانلا نم ميحجك

 ةونلاو ةسايسلا ءامم ىف ىماكلا بمشلا مج قلأتو «( ىروماع ) ةموكح

 (1). ةيسايسلا مهناياغ قيقحم ىلع كلذ مهدعاسف ؛ ناطلسلاو

 ةراغالا هذهنإ ( 4١١ ص لباب خيرات ) هباتك ىف غنيك رتسملا لوقي )١(



 هد أ ةءةدسم

 .نهزلا نم نينرف ةدم( لباب )دالب تعتمت ؛ ءاليتسالا اذه دعب هنأ رهظلو

 ىو . ةدملا هذه نع ام تامولعم اندنع سيل هنأ الا « ةلقتسم ةيلحم ةموكحمب

 هياإ تك ىتلا بوعشلاو رئاشملا ةدضاعع ىماكلا بعشلا ماق « ةرتفلا هذه ةياهم

 ةدايق تح « ( لباب ) دالب ىلع ءاومش ةرافاب والوللاو ىتوُكلا لثم بسنلاب
 ىلعو . ١75٠ ةنس ىف ايئاهن الع ءاليتسالا نم اونكمتو ( شيدناف ) ميعزلا

 .( م. ق ١0/45 ])ةنس ىف كللذ نك رز ايس روتكدلا ىأر

 ةيبونجلا ةموكملا رومى ؛ هذه لباب داليل ددجلا نوحافلا لخدتو لو

 ىدم ىسايسلا اهئايك ىلعةموكملا ءذه تظفاح دقو . نمزلا نم ةرتف «لبايل

 .ىرمموسلا رصنمالةموكح رخآ ىهتناكو [م.ق 7058-7٠6 ]نورق ةئالث

 ميدقلا رصنملا اذه ضرقنا ء ةيبونجلا ةموكملا هذه ضارقنابو . مدقلا

 . نيددلا لاجر ىوس هيلع ظفاحيال « ةتيملا ةنسلالا نم هناسل حبصأو« اضيأ

 هذه نير وملاةموكح تدرتتا (0١0 ليماك ىف ) ةموكح دبع ىنف

 اذه دارأ ذإ «[ م . ق 12٠١ ةنس ىف ناك كلذ نأ نظلا ىلع بانيو ]

 ىلا ايئاخ عجرو كلذ ىف قفخأ هنكلو ( ماليع ) دالب ىلع ءاليتسالا كلما

 نييساكلا ءامجرلادحأ ( شايرو  مالوأ ) ةتاسلا ةصرفلا هذه زهتناف « ءدالب

 دالب ىلعام اح راصو هتموكح ىلع ىلوتساو هربقو « ( ليماكى ) ىلع ضقناو
 ( سشيراروبانروب) ىمسي ناك ىذلا( لباب) كلم هدلاولعضاخو مباتك (رمت وس )
 نييساكلا كلم ءالرتسا ىلا تدأ ثداو_ح تثدح « نينس ةدذع دعبو

 نبا ناك ىذلا ثلاشلا (مو 7 )ومدملا « « لباب » دالب ىف اوناك نيذلا

 ( ىثيحلاتيتيه) بعش لبق نم تئدح ءاليتسالاو
 . فلؤملا . ا .قدالا قرشلا خيران ) . رحبلا هل1 ىلع لدن تناك ( ىث) ةظفل )١(



 - 4و مح

 لحاسلا ناكس عالق رخآ« ( ىف رود ) ةءلق ىلع «( شايروب مالوأ ) خأ
 . نييرمموسلا نم

 كلم نكمت « (رموس دالب ) هذهةيلحاسلا دالبلا ىلع ءاليتسالاماع دعبو

 لماشلا ( شاينودراك ) بقلب هسفن بيقلتو اهلكد البلا ميح نم نييساكلا
 مكح مادو . ( لباب) دالب امهيلا مسقنت ناكزيتللا ( داكآو ءرمموس ) نيدالبلل

 - ةمظعو ةسأ لك نورق ةّدس ءاهزو ديدجلا بتللا اذه نييساكلا ءالؤه

 مهماطلس تما“ ا م.قاا1171١ ةنس ةياغل 1١741 ةنس نم رزيايس يأر ىلع ]

 اوكبتشاو . ريهشلا (ىبنارومح)كلملا ابكح ىتلا دالبلا نم« ةعقر ربك أ دالب ىلإ
 ليثاقلاو مانص الا مهنم اوداعتساو ءةرسكر ش مو رسكف لانقلا ىف نييئيحلا عم
 (ىبارومح ) كلملا نأ عقاولا فو . ىضم امف ءالؤه اهياس دق ناك ىتلا ةيلبابلا

 نأ مهل حمسيام ناطلسلاو ةوقلانم مه نكي مل كول لا نم هءافلخو هفالسأو
 الضفمهدفت ال اهوملختسيل اهسفن ةيرمثوسلا دالبلا ىف ىتح مهطلس اودطوت

 رئاشعلا تداع دقو اذه . [ ىئانلا دلجلا رظنأ ] . ممناريج دالب ىف عسوتلا نع

 . امام نييتوكلا ل ثم ( سورغاز ) لابج ىلإ مهتموكح طوقس دعب « ةيساكلا
 فارطأ ىف ةيساكلا رئاشعلا نم ضعءب دهوش (امور ) ةموكح دبع ىفو

 نأ ةففتكملا ةئدقلا ران“ الا نم ذخويإو . ( نات سزوخ ) ميلقاب ( سوس )
 نييماليملا كح ىف رهدلا نم ًانيح اوقب نييساكلا نم ىبونجلا قرشلا مسقلا

 (9 ( ةيمالسالا فراعملا ةرئاد )

 ىتح « ًادوجوم ناك طقف مسالا اذهب بعقلا اذه نأ لوتلا ةصالخو
 اييردت مسالا اذه عاض مث « ناتسرا 2 دالب ىف« اضيأ هدمب امو داليملا

 )١( ناوشاك_نافشاك )ىداو نأ رهاظلا ( نوسفيلوار ) قرشتسملا لوقي. (
 ىف ةقيمس ةساردب ماق ىذلا ( دلفزره ) نأ اك ( وشاك ) مما ىلإ بوسنم



 -تاورإلاب

 ياساك ) ظفل نيب دجو.ال هنأ مقاولا ىفو « (ةيروالا رئاشعلا) مما هلحم لو

 ( دول« را ) ةظفل نا لب «ةيظفل ةبءاشمةيأ ( را ) ظفلو (ىشوك -وسشاك
 1ذه ىلعو ( ولاول ) ظفل نم ةبيرق ( دزيابس ) ذاتسأالا هيلإ بهذي امسح

 نم عرف ىلع رم ألا .ىداب ىف قلطي ناك( رول را ) ظفل نأ ديعبلا نم سيل
 . روكذملا بعشلا عي ىلع الع راص مث « ىماكلا سبعشلا

 ةلالسلا نم بعشلا اذه نأب نيقرشتسملا مظعم دقتعي - ةنايدلاو رصنعلا

 نولوقي ءاماعلا نم نيرخآو ( رزبامس ) ذاتسأالا نكلو. (ةيناريالا زةير الا
 نم ةيساقوقلا بوءشلاو « بعشلا اذه نيب ةقيثو تالصو ةبارث دو_حو»

 نم مهنا ريج لثم نيينثو نويساكلا ناكو اذه . ةيناسالاو ةءوغللا ةبجولا
 . شمشلا ة لإ ىنعأ ( شايرس ) ىعدي مهتطآ ريبك ناكف ىرخألا بوعغلا

 ' .. انوماكوش « كاءيش ؛ خاش « شاينود« براخ ) «ىه ىرخ الا ممنادويءمو

 (  شاخوب ) وه هلالا ىندم ىلع ةيساكلا ةغالا ىف لادلا ظفللاو . ( خلا

 قرشلا خيرات ] . مولا سوقطو ةنايد نع تامولعم ةبأ كانه سيلو

 . [ مدقلا ىفدالا

 ةليصف تناك نييساكلا ةنل نأ ىلإ لوه رتسملا بهذي - ةراضحلاو ةغللا
 ىه ىتلا ( شاغونادنيا ) ةظفل نأ كلذلاثم . ( ةيناربالا )ةير الا تاخللا نم

 ( سيئ ريفاتنيا ) ةلك «ةيسرافلا < ةيسرابلا ةخالا ىف اهلباقت « اهئيرآ ىف ةحيرص
 دمتعلال هنأ الا ء ةيساكلا ةحلالا نع ًاباتك ( رحاب ) قرشتسملا عضو دقو

 اذه ةغل نيب ةيوق ةلس كانه نأ ء هيف كشال امف كالذ عمو . ًاريثك هيلع

 هلوقيو. [ نيرهْلا نيبام بوعشباتك ]. ( سورغاز ) بوعش تاغلو بعشلا

 رهاظلا(سراف) و(اسوس) نيب ةعقاولا ( وليكهوك ) ةةطنم نإ« لوقةي(ناتسرا)

 - ( نازنأ ناشنأ ) دالب ىنعا ( ورسخيك - ريبكلا شروك ) نطوم اهنأ



 ا

 ىلامث ةغلب هبشلا مامت ةهباثم ةيساكلا ةجبللا نا( غنيزوه ) قرشتسملا
 ةصالخلاو .ةيروهلا ءامس الاهبشت ةيساكلا مالعأالاو ءاممالا ضعب نأ [«ماليع

 . عوضوملا اذه ىف مطاق ىأر كانه سيل نأ

 اهيلع ناك ىتلا ةراضملا لب ععسفاو تامولعم كانه سيل هنا عمو

 دادمتسا سانلا ءال طل ناك هنأ لاوح هلا ض.ءل نم حوأي « ىساكلا بعذلا

 ناكو . ةليلق ريغ ةدمب لبأب ةموكح سيسأت لبق «ةعارإلاو ةحالسفال 21

 بوكرلا فو تابرعلاو لاقث الا رج ىف اهنوهدختسإ لورا نم فنص مثدنع

 ٠ ( لباب ) دالب ىلإ مجحلا ةريبكلا باودلا هذه اورضحأ نيذلا مو . ًاضيأ
 نفو عدانصلاو نونملا ىف اومدقتو ابحت دعب اهتراغح نم اودافتسا دقو

 . طاطاو ةباتكلا

 ( 11! د يناتيم ) يا

 نم طرف بمغلا !ذ- هل« لباب غران » بانك فلم نيك ريسلا دمي

 بوعش) باتك ىف دروام ا هلكم طا ا ىرا هنإ ! لوقيو«ىساكلا بعشلا

 عرف نيين ايلا نا « لوقيثي> . كلذ انيك( 1898 ١١4 ص نيرهملا نيب ام

 . ( مرابوس  ورايوس ) بعش نم
 ةقطنم ىنعأ طسو الا تارفلا ىف بعشلا اذه لزانم تناكو اذه

 لبق رشعسداسلا نرقلاىلاوحةيوق ةموكح اهبف اوسسأ ( سابار>_لصوملا)
 ( ىناغوششاو)اهتمصاع ىتلا ةموكسلا هذه ثناكو. [ ىتاثلا دا رظنا ]داليملا

 « نويثيحلا «رصم )ىهو ؛ تقولا كاذ ىف ةرييكلا عبرالا تاموكملا ىدحأ

 .( ىتاتيم « شاين ودراك

 ضعب كانه تراك هنا 2) ( انرامآ ) ىف ةفشتكملا قاروألا نم ذخؤي

 مجرتملا رصعم ديعصب ةريبشلا ةيرثالا ( ةنرامعلا لت ) ةدلب ىف )١(



 هس 164

 ةقيثو تغشنك ادقو .ةرصامملا ةيرصملا ةموكمحلا نيبو نيبناترملا نيب تالصلا

 فورمملا نأ نيح ىفءرطس ةئامنس ىف ةيناتيملا ةئللاب ةب وتكم مهكلم قلانو نم

 قرشتسملا لوقيو . طقف نييداك هلا ةغل ذئنيح تناك ةماعلا ةسايسلا ةغل نا

 . ةيساقوقلا تاغللا نم لييعف ةعب هولا كلت ةغل نإ ( كرو )

 تفشتك ا دقو 6« ىرابوس » دالبب أَضلَأ ةروهشم ةيناتيملا دالبلا تناك

 نأ م «ةيناتيملاو ةينايرسلا قثاثولا نم فالآ « ةيلاألا « كوكرك» ةقطنم ىف

 قرشتسملا لوقيو ( ىوكزاغو ) ةبج يف تفشتك ١ قلاثولا نم ىرخأ ةفئاط
 امأو « طقف ةكلاملا ةرسأالاب اساخ ًابقل ناك ( ىتاتيم ) ظفل نا «( نسنج )
 ىعدت تناك مثدالب نأ اك ( ىرابوس ) ظفل قاكسف « بعشلا ىلع لادلا مسالا

 ران الا صوصنو قفتي «ليوأتلا وأ ريسفتلا اذهو ( تابلاك ىتاه ) مساب
 .( كوكرك ) ةقطنم ىف ةفشتكملا

 ثيح( لاي رصانروشآ ) ةنطلس دبع ف تضرقنا هذه نييئاتيملا ةءوكف

 . دوجولا نم تلاز نأ ىلإ ًائيشف ًائيش اهدالب ىلع نوبروش الا ىلوتسا
 . [ نيخرؤملل ماعلا عرراتلا باتك ]

 نم مظع بناح ىلع  ىاثلا دل#لا ىف ىرثس م ةموكملا هذه تناكو

 (ةيروس) دالب لوانتي امناطلس ناكذا . رهدلانه ًائيح ارمتسا ذوفتلاو ةوقلا

 ميمو « كوكرك  ظارآ » ةباغل ( ناتسدرك ) :رماامسقو ( ةيروماع)و

 .روشا دالب

 اي« ( ىراهان ) مسا نييناتيملا ءالؤه ىلع ءامدقلا قوبرصملا قلطأ دقو

 نيخرؤملل ماعلا غعبراتلا ] . ( ماراهاث  مارآ ) ماب مهتركذ ةاروتلا نأ
 () ( ىراهان ) مساو ( ىريان ) مسا نيب ةبارقلا ىنخمالو [ 58١ ص ؟  ج

 نوقاطي نولازبال« ةعدقلا ( ىراان) ةقطنم ناكس دارك الا نأ مقاولا 0(

 .( ىرين  ىرجن ) مما ةقطنملا كلت ىةعقاولا ةيلاحلا « نانيدعث » ةدلب ىلع



 سا و هه دع

 ( عددانا1 ب ىدلاخ) -ه

 لبق عساتلا نرقلا لثاوأ ىف تسسأت « ةموكحلا هذه نأ موبفملا نم

 (ىرآ) نبا لوألا (ريرودراس) كلملا لبق كوله ةدع اط ناكهناو « داليملا

 ( رصتماش ) ىروش الا كلمال ًارصاعم اله ( سيرودراس ) ناكو . هفلخو

 . ( ناو < سايسوت ) ةنيدم ىنب ىذلاوهو « ( م .ق غ5 - 285 ) كلاثلا

 لحم ةيدلحلا ةغللا لحأىذلاوه (سدن ويسيا ) وعدملا هفلخو كلملا اذهنباو

 ةكلمم ىف تفولا كلذ ىلإ باد الاو ربرحتلا ةغل تناك ىتلا ةيروش الا ةغللا

 ىلاعت ىف ةمقاولا ( نيشالك ) قيض» ىف ةنشتكملا را“ الاو . ( وتراروا)

 ةيوتكم راجحأ ىهو هيلإ راشملا ( سينو.سيا ) تاحوتف نمذنتت ( تياد )
 ىسق ال الطو دق ةيوكألا ذكيه قاطلخو ةونث ناو؟ ةءدوش الا ةغالاب

 ةلالد لدت يهو « هرانآ تفشتك ا دقو ( ساونيم ) كلم ا دبع ىف (هدودح

 ةنيدم راوج ىو ( ناو )ةملق روخص ىف « ةريثكلا اهناحوتف ىلع ةحضاو

 ةريخألا ةنيدملاهذه راو ةفشتكملا وان الالدتو؛ (يرك ل وبودنسكملا)
 كلملا نأ ىلع ءارادراث5 نوتسيبب تدلخ ام ؛ كاملا اذه راثآ تدلخ ىتلاو

 . ًايرح )١4( نع لقي الاع ماق ساونيم

 عم تمقو ( م. قال/؟ 1785 ) مبارا رمصافش ورع يك ناو

 ةموكحلاةسفانمدهملا اذه ىف« ايداخ ةموكح تناك ثيح « ىدل لا كلملا اذه

 وعدملا هفلخو هنبا دبع ترأ م. اهنايكو اهذوفنل ةددبمو ةيروش الا

 ةطلسلاّتلصو هبو « ةموكملا هذه ًايبهذ ادهعناك ضي أىناثاا (سيرودواس)

 مامأ «ةيروش الا ةلطلسلا زكسم عزعزت ىلإ ىدأ امن « اهدهم ج وأ ىلإ ةيدلخلا
 دالبلا لخاد ىف تابارطضاو تاروث روبظ ىلإ و « ةيلاونملا نييدملا تامجايم

 ميعز نكمم ىتح لاونملا اذه ىل_ء لاحلا مادو . كلذ ءارج نم ةيروش ال؟



 ا

 هبقلتلاو دالبلا ىلع ةتلطملا هتطاس ضرف نم ( لون )وعملا ةيركسحلا ةووثلا

 . هئادعأ دض ىروش الا شيملا ةدايقو « ثااقلا (رماياب تالدت) بتل

 .ىلامش ىلع ىثنا مث ب لامثلا ىف ةبراضلا ةيدركسلا رئاشملا بيدأتب الوأ مات ذإ

 دحاول!!متافلحو «وترارواة رك نم نكمت كلذدعبو .اهلعىلوتساو ةيروس

 . ماك فقوملا ديس راص ىتح رخل الا دعب

 ةيلصأالا دالبلا نع عافدلا بناج تمزتلا ءنييدلأا ةموكح ناو اذه
 ريهشلا( بيرخانس ) دبع ءاضقنإ ىت-كاذو .اقف املع ةظفاحللاو (ونرا روا)

 يف تلوتساو ؛ نييديللا ةموكح تشقعتنا ىتاثلا ( ساسور ) دهع ىف ًاريخأو

 ةماخىهو ( ولاي ح ىرا1) و ( نوزيلاه)و ( ىثيح) و ( ىكشوم ) ىلعبرغلا
 ةنس ةبوتكملا ( ايمرح ) دبع ى> وترارواةةطاس تءاد دقو . هتاحوتف

 ةموكح ةيا ىف تشاعمت . ىسايسلا امايكب ةظفتح ءهدعب الوء(م . ق ك9 )

 ةرون ءا رج رم « ايا م ءاضق اهيلع ىغق نأىلإ . نمزلا نم ًاحدر نييديملا

 [ ميدق# ران حب ريماك ].(م. ق ه86) ةنس ةيدركلا رئاشعلا ىنعأ نييتوكلا

 ١ ك1: 1 ىرابوس)- )

 « طقف ًايفارخج ًارييبعت «( نييداك الا دبع )ىأ «ىذم ايف مسالا اذه ناك
 ىلا ء ( ماليع) دالب ىف ىلرغاا لامشلا نه دنع اذ ةعاناو دالبل ادع نكذا

 رئاشعلا هذهو . نانسدرك ىف ةريك رئاشعل هلع راص مث . ( سونامآ) ليج

 ةفورعملا ةمدقلا ةءاصالا بوءعشاا نو تاصفنا ىتاا ىه ةرييكلا ةديدعلا

 نيرملازيبام دالب نونطقي نييدابودلا نه ضب ناكو . ( سورغاز ) بوءشب

 تور 3 قم تدق رمكملا ضف لدفو نيا ٠ لوطا: الاوا# ةووسو

 مهو .نيرهملا نيبام عرف نأ رواظي :لوقيف « نيبراب وسلا نم ًاعرف ىلاتيملا بعشلا

 كوقيو . [ دزيابس ] « نويرابوس » اسي ماب نيفورعم اوناك ء(نوروحلا )

 أوناك « نييرابوسلا نه ةل>دل ىبرذلا مسقلا ىلاهأ نإ اضيأ ثيعع ىتديس ريسلا



 مس ا ١ صايل دس

 . ( نييروحلا نييروطلا ) مساب نيفو رعم
 هبعشلا اذهل ىسايسلا غب دانلا نع ةريثك تامولعم انصقنت هنأ عقاولاو

 عم روشا كومللم بو رح نمضنت ىتلا ةيروش آلا قكاثولا ضعت نأ ريغ « مدقلا

 كلملا رصاح ام دنعو . مامهاب مهنع ثحبتو« مثرك ذل ضرعنت ء سانلا ءالؤه

 ىدحا( شرش ) ةندم[م.ق ]1١١١١- ١١١٠١ لوالا( رسيلب تالحيت )

 مومم اكو ٠ ادي اعافد اهنع نورابوسلا عفاد « ةريهشلا ةيرابوساا ندملا

 . | مدقلا روشآ خيرات ] عافدلا ىف مهمودضعل ذو.راكلاو «نويكشوم لا

 ايش نيبرابوسلا مسا ىثالتي ذخأ ةيروش الا تاموكملا دبع ىفو

 فعضأو دعب امفع نييروشالا لاب قلقأ ىذل'(ىربان ) مما هلحم لحو « ائيشف
 . امامت مهاوق

 ( :هذءأ بىريا ءىران) حاب

 ثيح « ةوغلاو ةرثكلاو ةعادشلا نم ميافع باج ىلع بعشاا اذه ناك

 يأرلا ىف هرك ذرم ك4 هيف اهجامداو ناتسدرك بوعش عيج ليا هل حيتا

 . ١ىث لك ىف مهبانم اوبانوزييراب وسأا لح اولح ذإ . ىتاثلا لصفلا نم ىناثلا

 بمشلا اذه نع ةيد# تامومعم انيدل سيل نأ ديدشاا فسالا ىعاود نمو
 تراع لوألا ( ردبلب تالت ) ووعا كله ذا فرز امنعلانطقا
 مهافلح نم ضعإ مهعمو « ( ىريان ) كوامنم اعلم نيرشعو ةثالث شويج

 كراعم ةمث تناك ةئحاط ابورح ( درك ذالم ) ةبضه ىف « نيرخالا كولملا نم
 ىحاون ىف امظع ابدأ ىروشالا كاملا ةماقا ىلا ىدأ ام « ةلئاه ةيومد

 . ةيمادلا ةكراعم ليصافت عم ءاشقن رهابلا هرفظ هب لحس« ( ةلجد ) عبانم

 ىروشالا شيجلا ماق ( م. ق 4٠١ ةنس )فو. [ ةيمالسالا فرامملا ةرئاد ]

 نيب ايف ةيماد كراعم نييربانلا نيبو مهيب تعقوف( خومتوك ) دالب ىلع ةلمحمب
 كو نييروشالا ىلا دالبلا هذه عوضخملا تدأ ( ىدوج+لا) و ( ةجد)
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 ق سانلا ءالؤبم اريثك لغعنا اضيأىناثلا ( بينين ىتلوكوث ) كلملا نأ

 .(م.قمح؛ ُهدحع)

 رئاشملا ءالؤه لاتقب لغت شيل « ايروشآ اكلم دن اماق كن ةصالخلاو

 مهيب لاضنلاو لاتقلا اذه نكي ملو . نييريانلا نم دالجلاو سأيلا تاذ ةيوقلا

 اريثك نأ لب 4( ىريان ) دالبل مهّتجابمو نييروش الا ضرمت نع ائاداببسم
 حايتجالاوءاليتسالاب ةيروشالادالبلا ايلا ددبت تناك «ةيلبإلا رتاشعلاكلت نم

 الثف . دالبلا نع طقق عافدلا ةطخ مزتاي نأآل ىروشالا شيملا رطضا امم
 « روش ه دالب ىلع قرشلا لامشلا نم ريغت هذه ةيربانلا رئاشعلا نأ ىرث
 رطضيف « دالبلا بلق ىلا لصت ىتح «ءاوعش ةراغإ ( م٠ ق 74 ةنس ) ىف

 لكب مثهدرطو « نيرريغملا ءالؤه ةمواقم ىلا عبارا ( رسياي تالديت ) كلملا

 قرشلاخيرات ] ىدوجلا ليج ءاروام ىلا موئاخلإو دالبلا نم « ةبوعصو ةقشم

 [ ؛435«<ص مدقلا ىندالا

 (م.قاة4)يف ( م . ق 587 - 7١8 ) نييروشالا كلم (بيرخانس ) ماق

 ( ىدوجلا)لبج فارطأ ىف ةميظع ةمحلم مهنيب تثدحوزييربانلا ءالؤثه لاتقب
 تالجسلاف ةروك ذم ةريبكلا برحلا هذهو ؛ نمزلا نم ةدم اهكرامم تماد

 . ( بيرخانس ) بورح نم ةسماخلا برحلا معاب ةيروش الا
 :( ىريران ) ثحبم ىف ( نوسس ) رجيملا ريهشلا قرشتسملا لوقي
 « طقف ىلعالا بارلا ربنل ىلامثلا مسقلا نع ةرابع( ربان ) دالب نكت »

 ( ىريان ) مسا نوقلطي اوناكهدافحأو ( رسياب تالجيت )كلملا نأ مقاولا لب“

 فو « تارفلاو ةلجد عبانم ىحاون ىف نونكسي وناك يذلا سانلا ءالؤه ىلع

 ةيلاملا ( ممرد ؛ طوبرخ « ركب رايد ) تايالو ىنعأ ( سنافين ) ىلامش
 تدهوشرتلا نادلبلا كلت ىه دالبلا هذهو . ( سروط ) و سيلدب لابج ىفو
 ةموكملاهبهطساوأ ىف ىأ [ م .ق 40١ ةنس ] قودروكلا بعشلا ةماقأ اهبق“



 هسا هةثءااس

 :اذه . ةيديملا ةموكملا ضارقنا دمب تماق ىتلا ( 4683106565 ةينيخلالا

 هبعشلا ديفحو « ىلاحلا ىدركلا بمشلا دجوه رابجلا قودروكلا بعشلاو

 . ىضاملا ىديملا

 ةدحاو ةؤل تاذ ماوقأ ضعمبل اذطو ناتسدرك راص خيراتلا كلذ نف »

 ةير الا بوعشلا ترجم ىذلا تقولا ىف هنأ كلذ ليلدو . ةطل ريغ ة ةعدق

 نم ممق ىلاو ( ايديم ) و ( سراف ) وح ةهجتم ةعدقلا اهنطاوم ةريبكلا

 هباضهو«لاتسدرك لابجىلا<دقلا هنطوم ًاضيأ ىدركلا بعشلار#« ( ابروأ)

 نوسكسلا دافحأ نيزذلا زياجمالا ردع نمي العفو . هل ًارقم اهذخماو

 ءامدب همد جرت مل ىدركدلابمشلاو . دركلاءال وه ىلا اضيأ تسلا, تع

 اماواقن ىلع تظفاح ىتلاهتغاك ؛ ًامئادنييقت هرصنعو همد ىتيف « ىرخأ بوعش

 الود تضرتنااملو . ىرخالا ماوقالاو بوءشلا تاغلاب اهجازتما مدعو

 تماقىتلا(1) ةيئربلا هموكحال ىسرافلا بعشلا عضخو © سرفلا مث نييديملا

 مسا مهلعقلط او ءاهلاقواوسؤرب اومصتعاو لابجلا ىلا نوديملا بنا ءاهدعب

 اذهب مهخيران فرعو « تقولا كلذ نم ( ىدركلا ) ىنعا ( ىودروكلا )

 مسالاو ناونملا

 (ىوخودراك ) مسا هيلع قلطأف«ىودروكلا بعشلاب( ن لوفين ز )رص دقو»

 ىلع علطأ نم لكو ٠ الاوهأو دئادش بعذلا اذه دارفأن م قال هنإ لاتو

 . لاوحالا نم ىناتويلا دئاقلا اذط ىرجام فرعي ( فال اًءرشعلا ةعجر )

 قلطن ىلا( سوروط ىتنأ ) لابج ىف ىودروكتلا بعشلا ىأر اذه نوفينزفأ

 'ىلوالا٠. ( نويناغشالا نويناكشالا ) مث (نويثرفلا نويئربلا ) )0(

 ..ه كشرأو مهلود سدوم ىلإ 0 -كرآ ١ ةقطنمل ة ةبسأ



 -باوول

 . ىزكرملا ناتسدركلا وأ ( ىراكح) لابج مما الا اهيطع

 ح رسم ناك هنا ىرن « ايسآ ىبرغل ىلامشلا مسقلا ىلع ةرظن انيقلأ اذإو »

 بورحو تاعوتف نأ ىراو . ةماع تاروثو تابالقنا ناديمو حافكو لائق
 ًاران ا ماعلا لراتلا تاحفص ىلع اوكرت نيذلا رابكلا داوقلاو ماظعلا نيحتافلا
 نمذوحن افلا ءالئهناكو .ةرابجلا دالبلا هذهىفابلك اهعلاقو ترج  ىحمن ال

 لوثملاو4 برعلاو «ذامورلاو«نان و يلاوءسرفلاو « نييروش الا لثمةفاتخم ممأ

 نيريغملا ءالؤهد_ذ ىدركلا بعشلا ةمواقم نأ ىرن كالذ عمو « كرتلاو

 ناك ذإ« مط ىرخأالا بومشلاهمواقم نم ريثكب ىوقأ تناك موك يزاغلاو

 عاطتسا ىذلا« دالبلا كلت بوعش نيب نم ديحولا بعشلا ؛ دارك الا ءالؤه

 ايقن ىوذللاو ىوقلا هنايك ىلع ظفاحي أو « ةريغملا شويملا مامأ فقي نأ
 عتمشي ىدركلا بعشلا نإ اقح . ىرخأللا ما وقالا ةيئاش هبوغت ال ًايفاص

 نأو ءاهركني نأ ناسنا ىأ عسو يف سيل ةءرصنع اياجسو ةيموق ايازع
 . 6« اهردق قحاهردتب ال

 لابجلاو لوهسلا هذه نإ :  لوقيو ثحبلا ىف (ذوس ) رجيملا رمتسإ
 « مراتلا رخ نم ناسنالا ىنبل ةفورعملا [ لصوملا - اهرلا قيرط ىلامشب ]
 « ابيب ونجو نيربنلا نيب ام دالب ىلامش نيب لصفن ًايسايسو ًايميبط ًادح تناك
 ىعسي ناكىذلا [ نيدباع روط دقي ] قهاشلاو ملظملا لبجلا كلذ نأ مك
 (') ( سيرجيت  ةلجد ) رهن ضوح يف «ن الا هانيسن ىذلا ( تاغين ) ادق
 ٠٠٠١ ةنس ) ىف ( رسيلب تالجيت )اهكلم دبعف روشآ دالبل ًايلامث ًادح ناك
 اذه ناك ىتلا ةلوبجملا( ىريات ) دالب ٍمدحلا اذه ءارو نم عقت تناكو ( م. ق

 مساريغت مث . اهيلع ءاليتسالاو اهحاننفا ًاهاد لواحي ريبكلا ىروش الا كلملا

 ىلا« ةيديملا( 1ةعطءوس )ا كيم ةماكنم؛ ءاج اذه(سي رحبت ) ظفل نإ(1)



 لا

 وأ « نيدروك > مسا هنيعل وه يذلا ( نيئودروك ) مسإ ىلا( ىربان ) دالح
 ايطوتشاوذ ولأ دعا مدق ىدركلا بعغلا نأ مع انه نف .( درك 1١)

 . ىر , الا رصنعلا خيرات رْغ ىف

 « ثربلاو « نان ويلا لثم ةريبكلا يمألا نم ةدع شويج ناواذه»
 ةيبونجلالوبسلا وه هائالل ةغئاشلا لابجلا هذه مامأ ترطضا « نامورااو
 ممأألا نم ريثك راسكنا لع ةلالد ربك أ لدنل ةيئاعلا لايلا كلت نأ ذإ

 ةماالا يه ةيروش ' الا ةم الاف «داليلا كلت ىلع اهراغا ىف اباشقو ةيقرشلا

 ىتلا (نيئودروك ) وأ ( ىربات ) دالب ل_خدت نأ تعاطتسا ىتلا ةديحولا

 نم: ةيرملا ىلإ اعوذ فمش او: .لالقتسالا لإ انوش ندقأ ابلهأ نك ل
 نم رهشا ىذلا بعشلا اذه جامدنا مدع نا ًاقح . ىلا ا ىدركلا بعشلا
 ةحافلا ة ريبكلا ممألا ىف «لالقتسالاو ةءاجفلاو ةءانقلا نامرلا ميدق
 هكر ىذلا رثألا ناو . ًامامت . .. . ةريخلاو ةشهدلا ريثي امم اياك اجامدنا

 الولذيالىدركلا نا : وه نيخرولاونيقرشتسملا سنن ىف ىدركلا بعشلا
 طرا هنكلو «مدقتلاو قرلا سي وهو(ا)ادب ا هياعىذمتي نل ورف عضخمي

 ماوقأألا ءالؤم 52 قرطوٍبيلاسأ ةهاركلا دشأ هركيو . هضرأنم ربشيف

 ائفاحم هدالب لابجو داهو ىف لاوجتلا لضفنو . هيف كحتلا ىلإ ىرت ىتلا
 « () ادج ةعدقلا ةيقنلا ةير الا هتْملو ىبوقلا هنايك ىلع

 . فلؤأ ا: ىب رعلاب مهسلاىأ ( ريت ) ةيسرافلاو ةي ةيدركلاو ةيديملا ىف اهائدم

 ( كافكا و لوال برعت اء اذه( اركيت ) ظفا نأ ىنحمالو

 نال رهاظ ةيمستلا هجوو «( ةلجد ( ىلا مايآلا ىدم ىل-ء ةدءاكلا تفرح م

 مجرتملا :بودجلا ىلا لامشلانم مهسلاك قلطنت ةلجد هايم

 لثم« ريهشلا هريسمت ىف « ىسولالا ىدنفأ دوخم » موحرملا لوقيو )١(
 :ةروس ىف مثركذ درو نيزذلا موقلا نم دارملا نا نيرخآلا نيرسمفملا رئاص
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 مالسالا روبظ ىح نييديملا دبع نم -ح ؟؟

 (11 ا 2 ديم ) بص 8

 دالب ىلإ مدق بعشلا اذه نأ ربظي هنأ« ىلاثلا لصفلا ىف انفلسأ دق

 رمأألا ”ىداي ىف شاعو . داليملا لبق عساتلا وأ رشاعلا نرقلا ىف ( ايديه )

 ةموكح هنم ةرسأ لك تسسأف «ةملكلا ىنعع لحرا رئاشملاو لئابقلا ةشيه

 . اهل ةلقتسمو ةريغص

 (رصانماش)كلملا دمع ىف ىروش الا شيجلا فداص(م. قه )ةنس يفو

 هذه تمدق ثيح« « روشآ 2 دالبل ةيقرسلا دودحلا ىف ةيديملا رئاشعلا« ىناثلا

 مهيلع ةضيرف دعب امف اهربتعا ىذلا ىر وش آلا كلدل ايادطلا ضءب رئاشعلا

 عقاولا فو . رهدلا نم انيح مهيدل ايروشآ ًادئاق كرتو . ةنس لك هل اهنومدقي

 نيرذلا نييديملا ءالؤه ىلع ىلعف ناطلس ىأ مط نكي مل نييروش الا نأ

 . نييروش الل ممرودب اوضرعتي

 براح( م . قاله" - ه١ ) ثلاثلا ( ىرارين < دادا ) كلملا ناو اذه

 مبارلا ( رسيلب تالجيت ) كلملا نكلو . هكح ىف ةرم عيارا نييديملا

 ةيركسع ةلمحم مات ةيتراروالا ةموكحلا هتراكطًاديضعت (م . 77 - ا/؛ه )

 مث ( . . . ديدش سأب ىلوأ موق ىلإ نوءدتس ) ةعركلا ةبآلا ىف حتفلا
 : 5 ةدشلاو ةدالجلاب نيفورمملا دركسلا موق

 ندنل ( ناتسدركو ؛ نيرهنلا نيب ام ىف ةركنتم ةحايس ) باتك نم ()

 .. 19110 ةنس



 رخآ ةيانل'- هسفن وهىوريام ىلع مهدالب ىف لغوأو نييديملا ىلع ة ا
 [ 443 س ميدقلا ىفدأألا قرشلا خعرران ] ريهشلا ( دنوامد ) لبج

 لعتالجلا ( م. ق 46 ) نييروش الا كلم ثلآثلا ( رصنماش ) درجدقو .

 ( نؤغرسس ) دهع ةياثل « هذه ةيديملا ةيروش الا بورحلا تمادو. (ايديم )
 لمت ] ( 9618665 + سسوبد ) نييديملا سيئو رسأ نم ًاريخأ نكمت ىذلا

 دبع ةياغل «روشال ايديم تعضخو مق ةئس ( نييناريالا دابقيك هنا

 ايديم ىف ةلقتسم ةموكح سيسأت ن نم ريم الا اذ هنكمت ثيح . ( ثروئارف)

 0664 ص 57 جر نانلم خان )

 مهافلح عم ٠[ .ق 5154 - 541](نودحرسأ ) دبع ىف نوديم ا دارأ

 ل نر ممريغو «ىساك « يس « ىام ١١)

 تضق ذئتقو ىروش الا كاملا ةسايس نكلو « ةيروش الا دالبلاب ةيضأة
 نيبل تملا ءافلخلا نع نييثيسلا لصف ىف هحاجتو هئاهد لضفب « ةركفلا هذه ىلع

 . ةريطملا ةلواحلا كلت نم هتاجتو هصلخم ىلإ ىدأ امم « هيلإ مبمضو هيله

 ىلع ضاضقتنالل اعاد صرفلا نونيحتي كلذ دعب اوذخأ نييديملا نكلو

 (مطءهم:166  سكرويارف) وهو ( ايديم) دالبل اح ىلا نا ىتح « روشآ »
 ققح ًاريخأو . لشفلاب ءاب هنكلو م . ق 584 ةنس ىف روشآ » ىلع راغأ
 ةموكلا ىلع ءاذقلا ف هرك ذ قب اسلا هيخأ ةينمأ ) رتش خووه راسخ يك )
 ”ىجيس اك ىربكلا ةيديملا ةيروطاربمالا ساس كالذب عضوف ةبروش : الا

 دالبلا هذه تغلب ثيح « ( م . ق/*١ ةنس )  ىناثلا دل لا ىف الصفم هئحم
 ( ىراخمب_هنايرتخإب ) نم اهدودح هيف تدنماو رهازلا هدبع ىف اهدجم جوأ ش

 جيلخلا ىلإ الامث « نيوزق » رحب نمو ًابرغ ( قامرب|ليزق )رهن ىلإ اقرش .
 ) .ق 00* ةنس ) ةعساولا ةيدوطاريم ألا هذه ىلع ىضقو . ًايونج سر افلا

 وعدم نفيخألا كلا ىبديما ( وكبووتخيإ هب.غايتسا ) اهكلم, دبج ىف
 (غ) .



 هع عاج

 . ريبكلا ورسخيك ىأ ( 605 شروك])'

 .ةيديملادالبلا نم اهريغ تعضخ اك « ناتسدركد الب عيمج تعضخ اذكهو |
 تيقب و «( (0) ةينايكلا ) ةينيم الا ةموكملا ىلإ « اهتموكح طوقس دمج .

 خيراتلا كلذ دمب « ناريا ىلع ىنودكملا ردنكسالا ةبلغ ىت> لاحلا كلذ ىلع 1

 ( يديم ) دالب ىف ةريبك ةروث تمات دقو اذه . [بيرقت نمرلا نم-نينرقب

 لوألا ( سوبراد) ناك ىذلا تقولا يف ء سرفلا دض ( شيتر ورف ) ةدايقي
 ,ىلع شيج لاسرال ىعأألا «ىداب ىف رطضاف ( لباب ) دالب يف لاتقلاب الوغشم.
 . "ىش لمع نم لسرملا شيجلا نكمتي ملف « اهيف ةبشانلا ةرونلا دامحال ( ايديم):
 «(ايديم ) ىلإ هسفنب بهذ ( لباب ) دادرتسا متأ نأ دعب ( سو:راد ) نكلو
 .(م.ق ١55)ةروثلا دجأو

 ةرشملا ةعجر ىف ()2 ( نوفينز) ةدايقب ىلانويلا شسدجلا ىقال دقو اذه |

 قاشملا نم ًاريثك « ( سوزابان 1 ) باتك ىف اهبليصافت ةروكذملا فال الا

 ىف « اتباس ةلودلا ريشم » ( اينريي نسح ) لضافلا خرؤملا لوقي )١(
 ةمصاعف منن تناك «ةريبك ة يديو رسأ تس نإ « ( ميدق ناربا ) ميقلا هباتك

 ةيسرافرسأ تس دعإ « ةجردلاو ةبئرملاف ىنأتتناكو ( شنماخ» ) نيينيخالا

 ,نم نيتقبطلا نيتاه لاجرب ةصاخ ةلودلا هذه ىف ةيلاعلا بصانملا تناكف « ةيبغ
 ةثالث نم املؤم ىنانويلا شيجلا اذ_ه ناك ( + ). ةيديملاو ةيسرافلا رسالا

 اومدقو ( سوخريلك )ةدايق تحن نيرجاتسملا نيلئاقملا نم ىدنج فاأ رشع
 ىناثلا ( ريشدرا )ىخأ ( شروك  ورسخيك )زاطلس ديضعتل دالبلأ هذه ىلإ

 دارأو( ايقودابق ) )ملقا ىلع ايلاو اذه( ورسخإ) ناكو ٠ دئنيح نار رإ هاش

 نم فلكم شيجب لباب. ىلع فحزف (ريشدرا ) -هليخأ“ع نم نأر ١, شرع عزب

 هيخأ.شيمم ىقتلاو « ايقودابقب قفا سيجا“ نمو نير جتأتشملا لانو يلا ءال وه

 « ( رد_دكسا ناخ )ذالا ىعدي ىذلا لحما )نم ةبرقم ىلع ( لباب ) ىلامث ىف



 لدهج1١١-

 دحأ ٍِعمس دق نكي ل نيذلا (1؟ةملهعطهذ  ىوخدراك) موق نم لاوهالاو»

 موقلا ءالؤه نع ثحب نم لوأ وه نوفينسك اف . تقولا كلذ ةياغل معاج

 الاتق هولتاتو « ةديدش ةقياضم ( وخاز ) دنب رد ىف هشيج اوقياض نيذدلا

 هباتك يف ( نوفينسك | )ركذ دقو . ( نوزبارط ) تح هودراطو ًارمتسم-
 مطي مل ىوخدراكلا بعشلا نإ « لاقف ءايسشأ ضعب موقلا اذه نع روكذملا:

 ةرسم فحز ناربإ كولم دحأ نا ىتح ؛ ًادبأ مهل عضخم و سرفلا طقم

 نع ىوخدراكلا مدابأف ىدنج فلأ نيرشعو ةيام غلبي مصرع شيجمب مهملع»
 . مهيب ةركي

 ىلخادلا اهلالقتساب ( ىروخدراك ( ةيدركلا رئاشملا تظفتحا دقو

 نيينيخآلاو نييديملا دبع ق ةلقتسم هيد تناك ذا خيررانلا راودأ عيمح ىف

 دبع.ىف « اذه اطالقتسا ىلع رئاشعلا كلت تظفاحو . ممدعب ( نيينايكلا )ك

 .ةيكرتلاو ةيبرعلاو ةيناساسلاو ( ةيناكشالا ) ةيئربلاو ةينودكملا تاموكملا .

 . [ 5" ص كرتلاو ةيناتسدركلا ةلئسملا ]

 نينيمخ الا ناربإ كولم نم رشع ىتاثلا وهو ثلاثلا ( اراد) كلملا نا مث

 ( نيئودروك )و ( ةينيمرأ ) ىتدطاقمرملع ماع ًايلاوزاك «ناربإ شرعهيلوت لبق

 ( ورسخيك ) راصتنا نع رمالا ءىداب «ترغسأ ةيومد ةكرعم امهنيب ثثدقحا
 هشيج نم فالآ ةينامت ءانف عم ةكرمملا رخآ ىف ورسخيك لئقمل ارظن هنأ الإ
 «شيلا ىأر املو . ( ريشدرأ ) كلملا هيخأ راصتتا ةيئاهنلا ةحيتنلا تناك

 ( نيرفاسيت ) اهكبخ ىتلا سئاسدلاب اولتق هداوقو هطايض نأ قابلا ىتان ويلا“
 لامشلا وح هتدايقب اوهجوتو مهل ادئاق طا رقس ذيسلت ( نوفنيز ) اوذفم“

 نأ ىلإ لحاسلا قيرط اوميئا مث .( قوزيارط ) ىت> ناتسدرك لابج نيقرتخمن

 ىف ىمست ىنلا:ةكرحلا ىه هذيف . نانويلا ىلا اهنمو (.ةينيطنطسقلا ) اولنمو .
 ( سلول انأ )امس (ااتكذ ونيف هنو بتك ىنلا فال 5 ةريشعلا ةمجر خيراتل



 و1
 دود تقاكو . (م.. ق "04 ةنضإ)شرعلا ىلؤت نأ ةياثل ؛ اذه هبلضنم ف قبو
 هنانيدؤ رمت مبانم نم كاةئيح دمت هذه( اكيودااك د نيئودزوك) ةمطاقم'

 . ( ةلجد )رب ميانم' ةياغل ( ىلع لا بالا ٠)

 .ىذلا قؤدكملا ردنكسالا دب ىلع ةينيخ . الآ ةودلا ضارقتا دمبو

 نيئودروك ءايديم ) ةيدركلا دالبلا تناك « ةيناربالا دالبلا ىلع لوتسا

 تراص-دقو . ريبكلا ثاريملا اذه نيب لالا ةفيبطب ( تاءطاقملا نم اهريثو

 ةنس ) ( لباب ) ةثيدم ىف ريبكلا ردنكسالا ةاقو دعب ؛ هذه ةيدركلا دالبلا

 .ةعساولا هتاحوتمل نيثراولا هداوق دحأ ( سوكفلس) بيصن نم (م . ق ””**

 .ىذلا نرقلا ةليط اهبف ةيسايسلا:لقالقلاو ةينطولا تارونلا ران دمخم مل ثيح
 7 نمدألا ءاليتسا ةياغل اذه مهكح ماد دقو . دالبلا نويكفلسلا هيف كح
 ل الاعب رلا ىف « ىناكشالا لوألا (دادربم) كلملا ةدضاعع ناتسدرك ىلاعت
 ةئيش لخد ناتسدرك نم ىبونجلا مسقلا نأ ام. داليملا لبق ىلاثلا ثرتلا نم

 >4 نمرألا ءال ٌءه ناطلس ق « دالبملا لبق لوألا نرتلا لئاوأ ىتح ًائيفخ

 . ( ركب رايد) دمآ ةنيدم مسقلا اذه زكيم ناكث يح

 ةينمرالاةمزكملا ثحبم ىف «ريبشلاارثجلا خرؤملا (نوبارتسا) لوقي
 لامع الاو تاعانصلا ناقتإ نم مظع بناج ىلع ناك ىدركلا بعغلا نإ

 .ديفتسيو مهيلع دمتمي ( ناركيت ) ىنمدأألا كلملا ناكف « ةينفلاو ةيسدنملا
 ”اضيأ اذه ديوتيو . ةينفلا توؤشلا هذه لثم ةرادا ىف اعاد مهنم

 . (سخرطواي ) ٠
 هئاقلا-فحخز ؛ داليملا لبق لوألا نرقلا نم ىناثلا عبراا قو اذه

 ؟بكلمإ ناركيت ) ريكو« هذه ةينمر الا ةكلمملا ىلع ( سقاوكول )-ىامؤرلا:
 .«(م.قال“ -56)) ةدملا هذه قو-. هدالب : :عيج قع ىلؤتساو ةةزسك' تخ

 ( نييافنا)*و:(نيئودذوك ) داب قلع قاكتشألا ثلاثا (ةاهرف) كاملا راخأ



 سلع

 , نم رثم ثلاثلا وهو لوألا ( دودوأ) كاملا دبع ىفو . ةلبشط ةرانا ,تنزكخ
  ناكشالاو نامورلا ىشيج نيب ةيماد ةكردم تثدسح ؛ نييزاكشالا كولملا

 (سوسارك ) فامورلا دئاقلا اهءانثأ لتق (ذارح) ةدلب نم ةب رقم ىلع نيينربلا“
 ْ ( م . ق ه* ةنس ) رذمرذش هفيج لمت تتقن.

 كرام ) ىلامورا دئاقلا مكح ىف قاتسدرك لد ( م. قا ةنس) ىفو

 اذه ىدأف 6 نييناكشالا عم رمثسم ديدش لاضن ىف ناك ىذلا ( ناوطن١

 مانتغاو « ةرسك رش ٍنامورلا شيج راسكنا ىلإ طرا لاضنلا

 ايديم ) تناكو اذه . ةريخنلاو داتملاو لاومألا رم ًاريثك نييناكشالا

 بورملا هذه ىفالوأ كرتشت ةيلاحلا ( ذاحيب رذأ ( ل م ىتلأ ( ىرغصلا

 ْ ةمسق ىلع فالحلا ءارج نم مهيلع ًاهخأ تبلقتاف « نييناكشالا عم لاتقلاو

 هتعجشو ارم ( ناوطنأ كدام ) ىنامورلا دئاقلا ةرباخم ىلع تمدقأو؛ مئانعلا

 هئادعأ نم ماقتنالل دئاقلا اذه ردابو . نييناكشالا عم لاتقلا فانئتسا ,ىلع

 , ةعضاخ تناك ىلا ( ةيذيمدأ ) ىلع ( م . ق4 ) ةنس ىف بلل شيبب فحزو

 ..عبارلا (داهرف) فحز « نمزلانم ةدم دعلو . اهرسأي اهياعىلوتساف ناكشالل

 _ يضقف ( ةريغنملا يديم ) ةموكح ىلع ميظع شيب « ناكشالا  ثربلا.كلح

 ٍبصنو اي ةينيمرأ ىلع ىلوتساو اهكلم رسأو ءةيماد كرامم دعب اهملع

 . اهبلع اكلم هب راقأ دحأا

 ةموكح عم ةدهامم ةيناكشالا ةموكبحلات دقع «ةذحاو ةنسب دالمملا لبقو

 . ةموكملا « ناتسدرك» و ( ةينيمرأ ) ىتدطاقم نع امجوع تلزانت امورح

 نيب لاتتو برح اضيأ ثدح كاثلا (©) قاودرا ) كلملا دبع فو . امور

 (ذاوددأ ) دعبو اذه . ( ناتسدرك ) و ( ةينيمدأ) ىلع نامورلاو ثريلا

 , هللاراشرع ىلع سلخ ( ىرغملا يديم ) ىلع كاع ( ناؤدرا ) ناك 1(



 لووول

 ٠ .قغالملا اذه ماقف . ( م 0 ) ناريإ شرغ ىلع ( زردوج_زودوك ) هنبأ ةقلخ

 ' ناواح راوجم الوأ هشويج دشح ثيح ( ةيتيمرأ ) كلم ( دادرهم ) ةب راحع

 ' .راوجم (وصدرق) ره ءارواءىلإب حسنا مث ( ةلينس ) لاب> ةلسلسنم ةب رقم ىلع

 ' قتلاو . ( زردوج ) ةباقمل بهذو ( نيبايدآ ) ( دادربم ١ زاتجاف . هاشنمرك
 .هىلإ باهز نم ] . دادرهم ىلع ةرئادلا ترادف ( قوتسمم ) راوجمي ناشبملا

 . [ 15 ص نوسنلوار ناتسزوخ

 ' .بمل ىفاموو شيج فحز « ريبشلا امور رصيق ( لورين ) دبع ىف هنا اك
 اةليوط بورح دمبو . امام امهبلع ىلوتساو ( ناتسدرك ) و ( ةينيمرأ ) ىلع
 ْ ىلع كلم ( دادريت ) نيعن' « نامورلاو ثربلا نيب كلذ ءار> نم تماد

 : .نيتلودلا نيب ةرملا هذه حاصلا مادو )١( م © ةنسم نيفرطلا اضرب ( ةينيمدأ )

 . نمزلا نم نرق فمن ةدم
 ' -«ايديم» و « ناتسدرك »و را تدرعمن نيئسلا هذه فو

 ' .تينمو « ج ج ركلاو (") ناللا ىبعش تاراغاو تامجاهمل ( ناجيب رذأ ) ىرغصلا

 ' عافدلاب ةيناكشالا ير و ريمدتلاو بلسلاو ثيبتلا نين ينك

 « هتّتدلف ةمواقملادشأ نيرمدملا نب د ريغملا اوموات نيله الا نكلو « دالبلا نع

 |[ يخل ءافلملا تار ] طق ممل عضم مل اذكهو . ةريثك رئاسخ مهب

 * هام هسمت نلعاو ( ةينيهرأ )ىلا رارفلل قباسلا 5 اذا رطضاو« م 1+ ةئس ىف
 هل ( ناودرا ) ةقياّصمل اضيأ بصنملا اذه نع ىلختلل رطضا هنأ الا . اًبيلع

 ' 15١(.. ص. مدق ناوبا )
 هماتثالا هذه ىف عجج ةيتشدارولابتكلا دحأ ( ترك نيد ) باتك نا(1)

 .. ساقوقلا( (لايراد) دني رد برقي الوأ ن كسي ناو ,! ىرآنم ب بعشلا اذهناك (؟)

 :مىرجحلا عباسلا نرقلا ف اريخاو . اجل وفلاض وح ةياغلرشنتا مثقرلاىبونجلا
 ع هاجنالل اذه ن " اللا بعش رطضا تابللا كالت ىلع لوففملا ءاليتسا ىدل

 : . ةيبرُعلا البلا



 سوو

 ( (؟هزهه:ناغارتا) قامورا روطاربم الإ لسرأ ( م ٠٠١ ةنس )ىو

 .ووظربمألا اذه مات مث ( دادريت ) ابكلم ىلع ىشقو( ةينيمرأ ) ىلع ًاشيج
 :دالبلا هذهىلع « ةريبك ةيركسعةلمحب ةيزوس قلرط-نع ( م ١١8 ةنمع) هسفنب

 نم ةينمزالا ةموكسحلا لازأو ريمدتلا دعب امهماع ىلوتسا ءدركلا دالبو

 , نيرمملا نيب دالب ىلع ىلودسا ىت> « ى«رامناا جيلخلا ىلإ ريسلا لصاوو« دوجولا

 . اضيأ ( لباب ) دالبو ( ارتاه < رضأل )و ((9 نيلدآ) و
 .تارفلا رهن ( نايرداه ) ىنامورلا روطاربم الا ذخما ( ع1؟* ةنس ) ىفو

 ٠ كلذ ىلع مبعم حلصلادقعو ةيئربلا دالبلا نيبو.هدالب نيب ءالصان آدح

 "(ةينيمرأ) ىلع اشيج ثلاثلا (شالب) ىلريلا كاملا قلس.( م 19 ةنس) ىفو
 ”( سويساك ) ىناموزلا دئاقلا مامأ مزهما ًاريخأ هنكلو . اهلع ىلوتساو

 . امور ناطلسل ىرخأ ةرم ( ناتسدركو ةينيموأ ) ةيبرغلا دالبلا تءضخو .

 '( نيبثربلا ) نييناكشالا كولملا رخآ سماخلا ( ناودرأ ) دبع قو

 دالب ىف ديدش لاتق ىف ىرخأ ةرم نوينامورلاو توويناربالا كبتشا'

 هكاذ ناكلو « ىنامورلا شيجلا ىلع ىناكشالا شيجلا رصتناو « نيررملا ني

 . ةيفارخح تارييغل ىلإ دويل

 2 حرسم ىلع ( (9 ناكيانريشدرأ ) روبظ هلك اذه فداصو

 . هيدي ىلع نييناكشالا طوقسو ( م ؟؟4 ةنس ) ةسايسلاو.

 كوهدو وخاز ةيضقأ ىلع « اذه ( نيبايدا ) مسا اعدق قاطي ناك ( ؟)

 . فلؤأا ا . قارعلاب ىلالا لصوملا ءاولب ةل>د قرش ىفب ةرقملاو

 'اهبلع تضق ىتلا ناريا كول. نم ةيناساسأا ةرسسالا سمرثءوه.(*)

 .صران ملقأ ىف ةهطاقم ريمأ ناك ( كيان ) هدلاوو . مال-الا رهص. ىف.برعلا
 « م5741 -575) ( ناكياب ريشدرأ ) ىمسف « اياك ناريا روطربما وه راص
 .. ةلودلا ريشم « دق ناريا .« ناساس » اهدج ىلا ةسن ةيئاساملا تينعو
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 ( ردنسكللا) روطازبمألا لعد (م او ةنس) خيرات نم كءادتباو

 دآلب ىف ىناساسلا كلملا ( قاكياب ريشدرأ ) عم ةنحاط بورح ىف مورلا مصيق

 :ىديأ ىف ( نيبيصن )و ( تارح ) طوتس ىلإ تدأ « ةينيمدأو ةريزجلا
 .( نيئودروك )و ( ةينيمرأ ) دالب عييج ىلع هئاليتسا مث (ناكياب ريشدرأ )

 ًانيد ةيتشدارزلا ةديقعلا ( ناكياب ريشدرأ ) كلملا ذخما خعانلا اذه ىفو

 5 نارإ عيم ًايعمو

 ةميظع ةروث ناتسدركو ةينيمرأ تران ( لوألا رواش ) كلملا دوع ىفو

 ىلوتساو ةروثلا دمحأو ( روباش ) ءاذ . ةريزجلا نم ىلامثلا ممقلا برطضاو

 تراث ىتح « ريثك نمز كلذ ىلع ضع نكلو ٠ ( نيبيصن ) و ( نارح ) ىلع

 مورلا روطاريمأ ةصرفلا زبن « ىرخأ ةروث ( ©هددن«» - نيئودروك )

 ًاهرصاحو (نيادملا  قوفسيط) ىلإ لصوو ةريزملا هشيج لخدو ( نايرلاف )
 (نيئود روك ) ىلاهأ ةبراحل ىنامورلا شيملا نم مسق رطشا مث.ًاديدش ًاراصح
 حلاصف هماقم هفلخ ماق نأىلإ تماد ىتلا « تابراحلا هذهيف مهكلم لتق نيرذلا
 ىرخأ ةرص ( ناتسسدرك )و ( ةينيمرأ ) دالب تعضخ اذككهو . نييناربالا

 . (م «4؟ ةنس ) ةيناريالا ةموكحلا

 (روباش) كلملا نيب ًاضِيأ ةنحاط بورح تماق (م 5٠60 -754) ةدملا فو

 لبق نم «هشيجو روطاربمألا رسأ ىلإ تضفأ ( ؟دام,:0» - نايريلاف ) و
 . (اةروا  اهرلا اسدأ )ةنيدم ىف نييناربالا

 (طتمءافاتعس نايتلقود١ ىنامورا روطاريمأالا نيع ( م ١٠م1 ةنس) ىفو

 دالب ىلع اعلم ( دادريت ) [ ناساسلا كوام عباس ( ىمر ) كلملا دبع ف ]

 (( نيئودروك )و ةيئيمرأ ىلع اذه رافأف مسرع ى هثجح هدم ( ةينيمرأ )

 ةالبلا كلت ىلع ةراغالا نويناريألا ذاعأ مدع كلذ دصإو ٠ امهيلط ىلوتساو

 نارح )ف ةنحاط بورح ىف نيينامورلا عم اوكبتشا نأ دعب اهومجنرتسأف



 -وعوا

 -.ةدئاقلا 'فحز ؛ مام “كلذ دمبو . ( م 597 ةننم ) ةركنم ةعزه مهب اونو

 . فاربالا شيلا ٌريسكو ( ةينيمدأ ) ىلع ( جدا#اعذ5  سودرلك" ) ىتامورلا

 -- هبلطل كلذ ببسل رطضا ىدذلا ( ىمزت ) ناريإ كلم ةكرعملا ف حرجو ء.اهب

 ٠ « فوقدأ) ىهو (امور)ةموكحل ةيب رغلا هكالمأ نم تايالو سخ اكران خلصلا

 ٠ كلذ ريغو « ( ةجد ) نيعىلم ةعقاولا ( ودراك « هميحر ءودباز ع )١( كومو

 ربت لعجو ناتسجركل مورا ةيامحمب فارتعالا اهمهأ ةيساق طورش نم

 [ "97 ةنس ] ةينامورلاو ةيسرافلا نيتيروطاريمأالا نيب الصاف ًادح ( ةلجد)

 (ناو) ةريحي فارطأف نويئامورلا أعنأ « رهابلافامورلا راصتنالا اذه دعبغ

 .." نم ىلامثلا ممقلا ةفاضا عم ءاهملع اكلم ( دادريت ) اولعجو ةينيمرأ ةكلمم

 . ةئيدحلا ةموكحلا هذه دالب ىلإ «ناتسدرك

 ( اليم ) ىعديموسرع « نيطنطسق روطاربمأالا نلعأ نينس مضب دعبو

 .(م 03 ةنس) امور ةموكملا ايمسر ًانيد « ةيديسملا ةديقعلا

 (روباش) ناريإ هاش نيب ةديدش بورح تماق اضيأأ ( م 58 ةنس ] ىفو
 ٠ ةنس رشع ىتنثا تماد « امور ةموكح نيبو [ فانك الا ىذ ] ىناثلا

 سيب نارإ كلم ( روباش ) لباقت م "ه4 ةنس وأ م *4؟ ةنس ىفو

 شيجلا «نامورلا شدج دئاق ( سونيطنطسق ) مزبف «راجتس» راوبب نامور'

 نورقلا خع.ران . بر ماك] ًاضيأ ىلاربالا دوعلا ىلو رسأو ةعزه رش ىتاربالا

 ١[ ٠ - ج ىطسولا
 (ةينيمرأ) دالب ىف ةيحيسملا ةنايدلات رشتنإ دق نيئس مضرب اذه لبق ناكو

 .« .ىمايس ضرغل نيدلا اذه 'اوقنتعا دق ( دادرب: ) )موكلمو ن نمر لا ناكو

 فلزؤملا : ةيلاحلا (نيقزافايم سيل وب وريئرام ) دالب اهنإ رهاظلا )1(

 -:(قازرغ - ئزرأ )يق ( نوزرأ ) نأ اك . ةيلاحخلا ( شوم ) اين, حجارلاو

 - مجرتملا .نيتيخمراتلا ( ادرقب )و( ادبزاب ) اه( ( ودراك)و( 0



 ا[

 هنأ ىلع . ةيحيسملا نيبو ةيتشداررلا نيب خيماتلا اذه نم لادملا ًادتبا ثيح

 ةيتشدارإلا نم ميدقلا مهيد ىلع اوقب ( دارك الا ) ىرقلاو لابجلا ناكس

 | اذه نا « ممن [ريخألا ءافلملا ثارت باتك ] . طق ىحيسملا نيدلا اول.ةي لو

 ملف « دالبلا نيب نيددرتملا راجتلا نيو ندملا ىف الإ رشتني مل ثيدسحلا ندلا

 . تابصقلاو ندملا ج راخ ىف سانلا نيب ركذي رثأ هل نكي

 ةلاضن نويناربالا ماقأ ىتاثلا ( درجدزب  دركدزب ) كلملا دبع و

 هاسؤرلا نم اريثك تلوانت « ةيومد حن .اذم اورجأو ( ةينيمرأ ) ىف ًاينيد

 ,لقالقلاو ةينيدلا حث اذملا هذه تمادو . ىراصالا نم مريمغو نيبناحورلا

 . نيرخآ كوام دوبرء يف ةيبهذملا

 - ل هنكلو (نيبيصن) ةعلق ( رواش ) كلما رداح م 9٠" ةنس ىفو

 ىرخأ ةرم فحزف داع ( م "66 ةتس) فو. . ًايئاخ داعف اهماع ءاليتسالا نم

 ءاليتسالاو ( ©) ركب رايد - د.مآ ) ةعلق ةريداحم نم نكمتو ناتسدرك ىلع

 رمح نبا ةريزج نم ةيرقم ىلع ( يدبزاب دباب ) ةدلب ىلع ىلوتسا مث . اهماع

 ربت ( ةدانه» - قايلوج ) ىتامورلا روطاربم ألا زاتجا ( م "++ ةنس ) ىفو

 ةعلقلا هذ_ه ناهد دق ) نياعزط أ ) ىناموزا روطارب-هالا ناك ) ( ١

 ةيركسعلا تال_جعلا نه ةيبرألا تاطانعال اراد اف ًامنأو ءامظع انيصحم

 ناو معن . ةيبرحلا نقسال ةميظع ةناسرت اضيأ اهب قاكو « ةيبرحلا تادارعلاو
 ةنالث ماد راصد دعب ةعلقلا هذه ىلع ءاليتسالا ن' نكف لآ ) روباش ( ناك

 ليبس فشيملا اذه فصنب ىحذ هنأ الا ءفاا ةيام غابي شيم اموي نيعبسو

 هفلؤملا . ( ؟ةه ص تبرشب دووم ) ءانشاا لوا- طابع عوجرار اذا مث كيذ

 طيح ضارع نيتمروس نه ن الل ةيقاب تاثئيصحتاا كلت راثأ 1 لاز الو

 . ىلع ىباوطو نوصحو جاربأ ىلع ىوتحم ةيلخاد ةملق نهو « ةنيدملا لاكي

 مجرتملا .ةناتملا نم ةياغ
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 مهيلقا ىف ىرخأ ندم ةدعو ( روباش زوريف ) ةنيدم ىلع ىلوتساو - تارفلا
 : . ىلإ اهب رقتساو ىرسيلا هتمفض ىلإ ةلجد رهخ ىربلا هشيبع ادع مث . نيرهلايب
 ٠ :( جد ) ىلإ ةيناهاشلا ةانقلا نم تارفلا ف ىتامورلا لوطسالا ىع نأ

 دعب ريسلا ( قايل وج ) روطاريم آلا لساوف . ىريلا شيملاب لصتا ثيح
 , لفق مث . ( نرئادملا ) ىلإ ل سو نأ ىلإ دالبلا ىف تاراغالا نشو « كالذ

 ًارام « ني رمح لبجو ( !12:هه*  سكنارام  نابرهش ) قيرط نع امجاد
 ه اذه نم هضرغ ناكو ( هبوقدب ) ىنعأ ( دوه صانت# - اريموجوه ) ب

 شيجلا نا الا . ( كوكرك ) قيرط نع ( نيئودروك ) ةنالو ىف لوخدلا
 .هرطضاو تاجلا لك حرم ىتامورلا شيملاب « ةرغ ىلع طاحأ ىتارالا

 نم ةبرقم ىلع ؛ م "+ ةنس ناريز> 5 ىف ةعساملا ةكرعملاو فاصملا لوبقب

 , حرج ثيح ( >ةءرهند - ايجرف ) ىنعأ ةيلاخلا ( ىرفك سا ) ةدلب
 وينو: 7 5 يف هحارج نم ارئأتم تامو ةكرعملا ىف نايلو+ روطاربمألا

 ( 20:5 نايفوُر )هفلخ ةيروطاربم ألا شرع( )١ هدعب ىلوثاو . م "#5 ةنس

 4 ميظعلا ىداوو ( وتامرو>زوط ) قيرطنع ىنامورلا شيما بحس ىلإ ردابف

 . [ 155 و ١؟8 ص ةيلبابلا ةلئسملا ] ( 5د»6  !يماس ) ىلإ
 معيمج عضخ اذكهو . نيتلئاقملا نيتموكملا نيب حلصلا دقعنا ًاريخأو

 . ىلاثلا () ( روداش ) ىناساساا كاملا ةموكمل ًابيرقت ةينيمدأو ناتسدرك

 .هتمادو ايناث لاتقلا ددجت « حلصلا اذه طورش ذيفنت لبق نكلو

 )١ ( مه ايلملاشيجلا ةدايق نا ( اينريي نسح : يدق ناريا ) ىف ىذلاو . :
 هنأ رهاظلاو« ةيروطاريءالا بمنمال ( نايِئوُر - ناينوب) لإ تد:سأ ىلا

 .مكح ( فاتكالا وذ روباش ) وه (9) مجرقألا . دعل امق اروطاربمأ راص
 .مفلؤوْلال .صومخلا اذهىف ريظن هل سيلو ( م مو م٠1 )ةنس نيعبص

 مجرتملا . (م 0ه+ ) ةنس ىتح ىتاثلا ( ريشدرأ ) هدعب ىلوتو
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 .ني اهيف حلصلا دقعف ( م "ال1 ةنس ) تلح نأ ىلإ نمزلا نم حدر كزامملا'

 . دايملا ىلع ايجروج ناتسجركو ةينيمدأ نم لك نوكت نأ :ىلع « نيقرطلا*
 . نيتعزانتملا نيتموكسملا ىدحا صاوأب نارخأت ال:

 ..نيب ( ةينيمرأ ) تمستقا ( م هدمه - ؟24*) ثلاثلا رواش دموع. ىفو
 . قاتموكحريغصلا ملقالا اذهدالبل تحبسأف؛ةينامورلاوةين اربالا نيتموكملا :
 . ىتاكشا ريمأ امهنم ةدحاو لك كي
 قش « نييناساسلا كولملا نم رشع ثلاثلا كاللا ( عبارلا مارب ) دبع فو

 ىلع ىضقو نييناربالا ىلع ةعاطلا اصعء ةيناربإالا ةينيمرأ كا (ورسخ )“
 . م 55+ ةنسامربم ءاضق مهشويج

 . اضي أ دركلا دالب تحبصأ ؛ روج ماربب ىنعأ (سماحلا مارهم ) ديعفو
 نم ًاءزج تقولا اذه ىف « ةينيمرأ 9 دالب تناكو . بورحلاو نتفلل احرسم-

 .[ م 455 ةنس ] نارا دال

 سداسلا نرقلا لئاوأ ىف « ىتاساسلا كلملا ( لوألا دابق ) راغأ دقؤ اذه
 ىلع ىلوتساو ناتسدرك قرتخاف « مورلا دالب .ىلع ءاوهش ةرافا ؛:ىداليملا

 ةينيطنطسقلاب ةيقرشلا نامورلا ةموكح تزبنناو« ركب رايد 2و« مورضرا 8

 امظع ًاشيج تدرجو ( نوه )!اب ساقوقلا ىف ىناربالا سيلا لاغشنا ةضرف“
 ىلع ىرخأ ةوق تلسرأ اهما ام .. (ديدش ًاراصح اهرصاخ ( ركب رايد ) ىلع
 داسفلاب اهبف تثاع ثيح ( ناينزرأ ) ىتح تمدقتف ناربال ةمضاخلا دالبلا
 تاراغالاو بورحلا هذه تمادو. لافطأالاو ءاسنلا رسأو ريمدتلاو بارحخلاو
 [ ١ - ج ىلعسولا نورقلا مسيرات جييىباك ] . م 805 ةنس وين وم ةءاغل“

 ( ناروجلا -- ناروكلا ) رئاشع تسسأ ءهسفت اذه سداسلا ؤرقلا.ينو
 . هاهنامرك ىف ةلقتسم ةريبك ةموكح ( ازئا اوك ) اهميعز ةدايقب ةيدركلا“
 _ كرثلاو: ةيناتسدركلا.ةلئسملا ] . اهنمض نم ًاضيأأ ( ناجيبوذ 1 ) دالب هتنلكو“
 .٠ 05 ص



 مس ا( عا مسح

 24 زوريف ىزاوك )ىناربالا دئاقلانيب ةديدش ةمحلم تندح م0007 ةنس :قو+
 نييناربالاىدي ىف طسو الا ناتسدرك طوةس ىلإ تدأ « ىامورلا شيإاو

 .مذه سفن قو .( تاتسزوخ ) ميلفأ ىلإ ( نيقرفايم ) ىلاهأ اولقنف-
 ىدي ًاىلع اهطوقس مث « روهش ةثالث ( ركبرايد ) راصح ناك محالملاو بورملا
 دعب ةيلاوتم .مايأ ةثالث اهب ريمدتلاو لتقلا ةحاباو . ةليحلاو ةعدحلاب نييناربالا
 ..نينا نيينامورلا دونملاو ىلاهألا نم نيلوتقملا ددع غلب ثيح ميلستلا

 ريمأ ريثأنب نامورلا كمل ةنيدملا تعجر « ةليوط ريغ ةدم دعب كلذ عمو . . املأ
 [ ؟« ص تيرشب دهم ] . تاهجلا كلتب ةينطولا رئاشعلا ءارعأ نم

 .مورلاو نييناربالا نيب لاضنلاو لاتقلا ددجم خيرانلا كلذ نم ةنس دعبو
 .اليوط ًائمز كلذ مادو ىبونجلا ناتسدركراسو ةريزإلا ىف

 .ناوريشوت اب ريبشلا (لو آلا ورسخ) ىناساسلا كلملا اهم ماق ىتلا ةوزغلاو اذه
 .ناتسدرك قيرط نع تناكء(2') را ملفا )ىلع م 075 ةنس ىف « لداملا

 ,(ةينيمرأ ناتسدرك )قيرط نع اضيأ قاك ءزوملا موق ىلع اريخأ هفحز نا اك 1

 ةراصح اهرصاحو ( نيبيصن ) ىلع مورلا رصيق رظأ م ها؟ ةنس ىفو . ىلرحلا ٠

 .همورا شيلا لزانو مرمرع شيب ( ناوريش ونأ ) ىرسك هلباقف . اديدش
 , تناكو « نينس سمح تابداحلا كراعم َتماد نأ دعب ءةرسك رش هرسكو رينملا
 . اهلا نايمري..ىقلا ةياخلاو نيفرطلا.ماهسل افده -( اراد ) ةعلق

 ىلا ثداوحلاو ( زيورب ورسخ )نو ( نييوج مارجب ) ةيضق نإو اذه
 .ثودحو ناتسدرك ىف نمالا لبح بارطشا ىلا اضيأأ تدأدق ءامهنب -:تأشن
 ..ىف ةعاطلا اصع قش. ىذلا (.نيبوج عارهب ) دئاقلا ىفال . هيف ةميسج.ئداوخ -
 .. ( ورسخ ) دلاو دبع يفي« قين اربآلا ةموكحلا ىلع « شيملا هعمو م 585 ةنس

 اذ د

 ٠ مجرتملا فات يجر نم ىبر خلل مسقلا (:ظاللا دالب ن. قاتسؤنال ) ميقا. ىأ.(ه) ..



 - (؟؟ -

 - نيادملافهلتقم بقع (زمره) هابآفلخ ىدلا ( زيوريورسخ) ل اًضيأ عضخ

 رطضاو هبلغو ( ورسخ ) شد رفظو ةيناربالا ةموكملا ةمصاع ىلع فحزو-

 ىدان كلذ دعبو . ةيطئازيبلا ةموك هلا ىلا ءوحللاو رارفلا ىلا اذه

 . ةيناربالا دالبلا ىلع اكلم هسفنب ( نيب وج مارهب ١)
 روطاربما هب هبعسأ دق ناكىوق سيب فحز دف ( زيوريورسخ ) امأو

 ىرخأ ةيسنازب ةوق تناك ىذلا تقولا ف <( تناتبكأ ) ىلع « سنازيبلا'
 (ورسخ) لاخ (هيودنب) ناكثيح ( ناجيب رذأ ) دالب ىلإ ةينيمرأ نم فحزت
 تناكىتلا ىلوالا ةوقلا تزاتجاف . ةريخالا ةوقلا هذه مم( زمره ) هدلاو لتاقو

 نمو ( لبدأ )ىلإ ةجد * ( سسرن ) ىورلا دئاقلا ةدايقو ( ورسخ ) ) ةيحصب

 ( مارجب) ناكو . قرشلا وحن ةبجتم ( هنشأ زدناور ) قرط تكلس كانه

 ناو هنأ ريغ ؛« بجللا هشيجي ريغصلا بازلا ىداو ىف الع ءانثالا هذه ىف

 هودع ىثوق عامجاعنم دصقب (تشدرس)ب ارام(ةيمرأ) ةريي وحمدجما ناك

 ةوقلأ ىلإ لوصولا ًاطخأ هنكلو؛ ىرخالا دعب ةدحاو امهم رفظلاو نيتاه

 فلاسلا ءادعالا اتوق تعمتجا اذكهو . ءادعالا نم ةينيمرأ نم ةمداقلا-

 . ةجاهمةليل تاذ ( . مارب ) دارأف . ( ناتبكا )راوجي ( ناجريس ) ىف امحركذ

 ( نئاص ) ةءلق ةوج ىلإ باحسنالل رطضاف هب أم لني مل هن اريغ « ةرغ ىلع ودعلا

 شيجب هيج محتلاف ( نايلس تخم - ةازئات ) راوبمب ةكرعملا لبق اريخأو
 ىدأ امم« ماسأا قاشتما درحع مارهم شيج مظعمهيلا مفنا يذلا (ورسخ ):

 همزه دق ناك ىذلا قباسلا هودع ىلا ءاجتلالاو ءايئاين ( مارهم ) ةميزه ىلإ"

 ناتسدرك ىف ةلحر ].م 043 ةئس ىفكرتلا ناتاخ ( سوسكوا ) وهو . لبق نم-

 ٠ 40لا1ا/4 ص نوسنلواو .يناريالا [

 ىلع 507 ورسخ ) قاربالا كلملا فحز ( م 56 ةتس ) ىفو

 ىرخأ ندم شمل ىلعو (ركب رايد)و (اراذ)قدلب لعن ىلوتساو ءةريزجلالامش-



 نم رخآ اشيج لسرأ دسق ناكو « ذئنيح مورلا ناطلسل ةعضالا نادلملا نم

 . ( ايقودامق ) ملقا ىلع ناتسدرك ىلاوش

 (سوايقاره)لقرع مورلا رصيف ذخأ(م 79ه ١ ةنس)نم ءادتباو اذه

 و ( ةينيمرأ ) ىلا بل سيجمب هجوت ذإ « موجحلاو ضرعتلا ةطخ متلي
 دعبو .ىتاربالا دئاقلا ( زارب ربش ) شيج ىلع كلاانه بلغتف ( ناتسدرك )
 ىئاربالا شيجلاب قتلاف ( ناجيب رذا )قيرط نع ةيناربالا دالبلا وحن مدقت ماع
 « بهنلاو بيرختلا دب دالبلا ىف لمعأو ةريبك متانغ متغاو ةعزه رش همزبخ
 ( ةكرش ) ديعم اهلج نمو ( ةيسوجما دباعملا ) رانلا تويب ىف امس الو

 رمد هرمد مث هبه ثيح( بساتش اتشكرذآ )مما اهورعمناكيذلاوادج روبشملا

 ةنس دعلو . ( ىونين )ىلإ( زدناور  هنشا ) قيرطنع هريس لصاو من ءايلك
 هقرفو ناتسدركب ركسمملا ىناربالا شدملا لرمث مورلا تتش ءاذه نم

 لرم ةبرقم ىلع ةميظع ةمحلم تلدح م 567 ةنس ىف هنأ اع ءرذمرذش

 (ورسخ ) شيجو ( لقره ) دج نيب « ةعيدقلا ةيخيراتلا ةنيدملا ( ىونين )
 . مورلا اف رصتنا

 قرشلاو ىبونجلا مسقلا امس الو ناتسدرك ضرعت ةنسلا هذه سفن ىو
 بورحلا كلت ءارج نم ةريبك تاببرخمو ةميظع تابلكنل ؛ ( روز رهش ) هنم-
 م 18 )ةنس ةياغل مورا ىديأىف هذه( روزربش )دالب تيقب ثيح  ةنحاطلا

 قيرط نع ( زيوريورسخ ) بقعتي ناك ىذلا ( لقره ) نال .( م08 ةنمع |
 كرش لو م 54 ةنس نم رياربفزبش ةدلبلا هذه يف ىغق « ( روزرهش ) ميلقا

 باسلاو بهلاو ريمدتلا دب ايف لمأو الا ةنيدم الو ةيرق ميلقالا اذه ىف
 دع الما تراغلا ةراد] ا قرحلاو

 ١ :9054[51 ص ص

 قفا رف هروأ عطش ذل مالمالا دول« تزل ةقح تداضو
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 تدم ىف براغملاو قراغملا عمق حلاعلا ءاحرأ قرشتني ذخأو ( ةمركملا ةكم )

 () . ةزبجو

 ةيكرتلا تاراغالا ىتحمالسالا روبظ نم بساا#

 .يحيسملا داليملا لبق ةيديمو سراف فت ربظ دق ةيتشدارزلا ةديقعلا تناك
 قرش ماكح دحأ ( بساتشك ) دبع يف ىنعأ نمز, كلذ دعبو . نورق ةنسب

 هبعشلا قئتعاو « نارإا دالب عيمج ىف ايمسر ًانيد ةديقعلا هذه تراص « ناريإ

 نيددلا لصو م 7 ةئس ىفو.ةدع كلذ دعب ديدجلا نيدلا اذه اضيأ ىدركلا

 بوغرم ريغ قبو « اهنف ًاريبك حاج قلي مل هنكلو (ةينيمرأ ) ىلإ ىحيسسملا
 نيدلا اذه ذخأ خيراتلا اذه دمبو . ىداليملا عباراا نرقلا لئاوأ ىتح هيف

 4« ناتسدرك ) و ( ةينيمدأ ) ىف ( ةيروس ) قيرط نع راشتنالاو عوبذلا ىف
 .((دادريت ) مبكلمو نفر هقنتعاف . امور ةموكح دينأتو ةدعاسم لضفب

 هلوبسلا لحرو ىرقلا ناكس نأ الإ « اهرك ذ قباسلا لماوعلا ريثأت تح
 ةيتثدارولا ةديقملا ىلع نيظفاحم اوةبوىديدجلا نيددلا اذه ىلإ اوتفتلي[لابجلاو

 اممق نأ يرخأ ةياود ىفو . ةيدحيسملل مهو رو سسقلا دوهج نم مغرلا ع

 !ثيدحلا نيدلا كلذ اوقنتعا لابجلا ناكس نييورقلا ءالؤه نم ًادج اليئض

 هتناكو ( م 07١ ةنس ) لسو هياع هللا ىلص دم انديس داليم قفاوب )١(
 ةرونملا ةنيدملا ىلإ هثرحهو م 5ج» ةنس ىف هتاتوو م 511 ةنس ىف هتوءد
 ةنسلا لوأ نم مرحلا ةرغ) . فلوثملا . ةيرجحلا .ةنسلا سأر. ىهو م 57؟ ةنس
 مجرتملا ' (م 00« ةنسويلوي 1١ فداصل ةيرجهلا .-

 <« 6 ؟م ص ةيشاحم ( كزتلاو.ةيناتس دركسلا ةلأسملا ) باتك ف درو («) -
 مارك | ب رهظي .ام ىلع ب لصالا ىف نييلاحلا ( نييروشالا ) ةرطاسنلا نإ

 ةدلب ةرطاسبلا ةيكريرطب زكرم ناكو «...ًاريخأ ةيجيسملا هنايدلا اوقنتعا



 سل -

 نوركفي اوذخأو « نيلو الا نيململاب دركلا لصتاو مالسالا ربظ الو اذه
 .يدابملا هذه نأ اودجو « ةحمسلا هميلاعتو ديدجلا نيدلا اذه ءىدابم ىف ٠
 ىلع اوابقأف « اياجسلاو لالا نم هيلع اولبجامو قفتت 5 ةماعلا ميلاعتلاو ةعيوقلأ

 ةلوهس لكبب هوقنتعاو - سكياس كرام ريسلا لوقي اي مهيلكب نيبدلا اذه
 ناتسكرتلا دالب كارثأ صالخاك . صالخالا لك هل اوصلخأو ماي "الا ىدم ىلع
 . [ 78+ صريخأالا ءافلخلا تارتباتك ] . رضاحلا رصعلا ىف ايقيرفأ ةرباربو

 ىخر وم ةاقث لوقيإك_ناك ةيمالسالا شويجلاب ىدركلابعشلل لاصتا لوآو

 . ( تيركت )و ( ناواح ) حتف دعب ىأ ه 8 ةنس ىف  برعلا

 تاساردنم ذخؤيو . (كرملوج ) قرشن موي ةفاسهىلع ةعقاولا ( ناجوق )

 ءالؤطل ىلاحورلا سيئرلا ) سوبروطست 0 تكرأ لل 55 تال قلل قاعمسلا )

 سلجم رارقب نامرحلاب لموع «ةيروطسنلا ةقرفلل سسؤااو ةرصنتملا دارك الا

 سويسودويت) نم ماب دعب أو مى480) ةنس ىفاماهةذانو -صوسفت ) سدونسلا
 ةيكاطلا ىلإ مث « ةييرعلا دالبلاب 2ءعمو  ءارثنلا ىلإ الوأ ) "انعم 1نو19 بع

 دئبث ) ىلإ بهذ انهنمو . ( نانبل ) ىلإ تاونس عبرأ كدعلو ( 8و1و4
 بهذملا رعت نيغاتلا ن رع ةمطأق تامولعم انيدل سدلو . اهم ىفوتف ( 24

 صوصخلا اذه ىف ركذب ذب ( ناعننللا) نأ مق: ةيقرششلا دالماا ف ىروطسنلا

 . نيئركف
 ةسردم ( ظروأ  اهرلا اسدأ )ب دجوت ةميدقلا روصعلا ىف ناك-١

 ناك ثيح « ةيحيسملا ةينيدلا دئاقعلا نويناربالا نابشا اهيف ملعتي ةيناريا
 . ىروطسن بهار اهسيئو

 سدونسلا سلجمو ( ةسدقملا ةديقعل ) ل فلاخلا قرشلا نارطم نإ

 . هريشن ىلع لمعف امثالم ىروطسنلا بهذملا ىأر « ( سوسفت

 ىأر ىلعو ٠ نيلصالا نيذه ىلإ عجري ناردإ 5 ىف ىرواعسنلا بهذملا راشتناف

 وعدملاوه قرشلا ىف ىروطسنا|يهذأملا رشنب ماق ىذلا نأ « نادالا نيفّزملا

)2 



 5-0 اما د

 ناك ذإءممراتلا اذه لبق ىرخأ تالاصتا كانه ناك هنا لعن نأ ىغبنيو

 دوم موحرملا نأل . لبق نم ىالسالا نيدلا ق قئتعا دق دارك الا نم ضعب

 بامجأ نمض نم ( ىناعملا حود ) ريبشلا هريسفت ىف ركذي, ىمول الا ىدنفأ

 ىعدي نبا هلو ىدركلا (ناباك  قاياج) ىعدي ىباحص مسا « مالسلا هيلع ىنلا
 نبا ظفاحلا ىلإ تامولمملا هذه بسني مث . ( ريصب ىلأ ) ب ىنكيو ( نوميم )

 ةدع ىلع لمتشي ىذلا ؛ ؛ ( ةياحصلا زيك ىف ةباصالا ) ) ميقلا هب انك ىف رجح

 .ىرخالا نوؤشلاو ةدكن لا ىف ؛ (ىدركلا ناباك ) نع ةيوص ثيداحأ

 دركلا ىلإ مهبسل ىف نوءجري ماركلا ةباحصلا نم ةدع كانه نأ دمبي الو

 ميو ا ياطج وصل حا ايلا داما

 ( اسدأ ) ةسردمنم هناوخإ ضعبو وهىنن ىذلا ( 8دهرودددو ل 5

 هليمز أمآو- ( نيييصت ) ةئيدم قانا رطم عمو ةنس ىت> م #4ه ةئس نم ىو

 رشنيذخأو أ نيبيصث) ف نطوتدقف «(اسدأ ) ةسردم رظانناكىذلا ( سسون )

 هذيمات ىددأف . م 1455 ةنس 5 هثافو ةياغل ءاذه سويروطست بهذم ميلاعت

 ررقت اريخأو . بهذملا اذه رشن ىف ًاريبك ًاطاشن هدعل ( اتيزاه فسوب )

 ( 5ءاعدعت )ايق واس قدقعنملا سد وئسلا سلجم ىف ايسر بهذملا اذه فارتعالا

 ىف ةيناحورلا تاسسّوملا رئاسو ةيقولسلا ةيكررطيلا تعضخ اذكهو

 نم ضعإ رفاس دقو . نييروطسنلا ذوفنل ءائيشف ائيش ةيناريالا تاعطاقملا
 كلانه ممدئاقعو مهبهذم ملاعب رسشنل نيملاو دنملا ىلإ سهذملا اذه نايهر

 ١١(. ص *  ج ناتس دركب ةماقألا )

 نم نومتني نيبروطسنلا نإ « ةرطاسنلا ثحب ىف نفنيليم رجيم لا لوقي
 نوشيمي هدادجأ ناكىذلا (ىدلخ)وأ ( نيدلك )بعش ىلإ رصنعلاو مدلا,ةبج

 فحز ( نوفينز ) نأ ىوريف . انرق نيرشعو ةسمخ دتم ىراكح لابج ىف
 ىلا لابجلا هذه نإ » كلملا اذهل لاقو سانلا ءالثه ىلع ىناثلا ( ورسخ ) عم

 لابجلا هذهنونكسي نييلالا ةرطاسنلا نأ ابو . « نييدلخلا لابج ىه اهارث
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 حتف دب ؛ ( 9 ءالواج ) ىلع (1') ةبتع نب مشاه ) ةدايقب اشيج لسد
 مداها يما ينال اع ير اء حرم ىق نيادملا

 دقو . ذئنيح ناولحب ناكناربإ هاش ( درجدزب ) نأ 6 ءاهب ًاركسعم ناك
 مهلعث تتش تيفو 6 لرفلا له ةيماد كرامم دمز ئالمالا ى ءيجلا اذه رصتنا

 (ناولح ) ةملق ة ىتح ( رمح نب عاقعقلا ) ىالسالا دئاقلا مدراطو «رذمرئثش

 ىدركسلا نطولاو « ىدركلا بعشلا لاصتا لصح اًذكهو : ًاوفاظ اهلخده
 نيب المماف ًادح تناك ىتلا ةريطخلا ةعلقلا هذه حاتتفا دعب ةيمالسالا شويجلاج
 هللا ىضر رمع انديس نإ ضعبلا لوقيو اذه . لايلا ةيالوو قارعلا داوس

 . (9 ًاريثك مجملا دالب ىف لغوتاا هيأر نم نكي لع هنع ىلاعن"

 م18 ةنس ( صانو ىلأ نب دعس ) لسرأ ؛ ( 47 ثيركن ) حتف دمبو

 ةماعلا ( منع نب ضايع ) ةدايتب هنع هللا ىضر رمت اديس صب شويج ةثالث

 0و ويلا ةرطاسنلاو .ءامدقلا ,نييدللا ءالٌؤه دافحأ اون ةوكي أ مزايف ءاهينعب
 نأ ( ىاح هزاكا ) بهار ىأر ىلعو . نييدلطلا دافحأ مهنأ نوعدي مهسفنأب

 ءارج نم ةيلصالا ممدالب اورحه نيذلا نيروتلا نيب ىناداك دافحا ةرطاسنلا
 دج ميدق دبع ىف ىراك> لابج ىلإ نيريغملاو نيحمافلا ضعب تاقياضم
 فلؤملا. ( مالإ «  559 ص). ممالا اذهءاوعم ىروطسنلا يهذملا اوةنتعااملو

 (١) ( ايروأ عبط ىدزالل ماشلا-ونف لاك( صاقو ىلأ نب ةيتع نب مئاع) .

 تناكال منأ رهظلا مالسالا ردص ىف اماه ًاركره تناك ةعدق ةئيدم م

 ةدعقلا ىذف تحتف ) فلؤملا .ىلاملا طابر لزقب ةيديدحلا ةكسلاةطحم لحم ىف
 ديرئئام ىربطلا ىف (") 2( مجرتملا : ريثالا نبا درو اك ه1 ةنس

 هاموب نيميرأ ماد راصح دعب اهحتف (؛) 4 -ج ١ه4 صلوقلاذه
 مجرتملا . ها" ةنس ىلوالا ىدامج ىف متعملا نب للا ديغ
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 00 ةريرجلا حتت
 م ةقرا ىلإ هجوت ( ىدع نب ليبس ) ةدايقب ناك ىذلا لوألا شيمجلا ْ

 م( (9 نيبيصن )ىلإ هجوت ( نابتع نب هللا دبع ) ةدايقب ناك ىذلا ىناثلا شيجلاو

 .برع لاتقل هجوتف ( ديلولا نب ةبقع ) ةدايقب ناك ىدلا ثلاثلا شيجلا امأو
 .(ةريزجلا )

 :ةريزجلا حتف « ةيركسعلا تاكرحلا هذه نم ( ض . .رزرمم ض رغ ناكو

 '(ضايع) راسف ٠ بنان ةريزجلا قيرط نع ةيروسل موراا دادما عنمو «الوأ

 . ىلوتساف (نيبيصن )ىلإ داع اهلع ىلوتسا نا دعب وأ اهرلا ) ىلإ ىناثلا شيجلا عم

 «(ةينيمرأ) و ( ركب دايد ) و(نيدرام)تاهجلإلامشلاوحت جوت مث اضيأأ 5
 . -١[ ج ةيمالسالا ممألا مرا ]

 ,( 9 ىربفلا ةملسم نب بيبح) ةدايقب اشيج (ضايع) لسرأ ةدم دعبو

 :اذه ىلع ليوط نمز ضع ملو « اهيلع ىلوتساف ( ةيطلم ) ىلع ناتسدرك نم
 .( نايفس ىنأ نب ةيوامم ) ةيالو مايأ فو . ةيناث مورلا اهدرتساو الا حتتفلت
 ىف ( ةيواعم ) لسرأ اضيأ ةريزجلاو ةينيمرأ ىلع ايلاو ناك ثيح ؛ ماشلل
 .ةرملل اهيلع ىلوتسات ( ةيطلم ) ىلع ( ىربغلا ةماسم نب بيبح ) ه1 ةنس
 هجو ( م1547 ) ه 5١ ةنس ىفو . ["  ج ةيمالسالا فراعملا ةرئاد] ةيناثلا

 رضم رايد نع ةرابع تناك ( ايماتويوزيم - نيرهتلا نيب )وأ )١(
 <« نيمدصت « نيملا سأر « اهرلا « نارح 6« ىه ةريبشلا ابهدمو . ركيرايد و

 فلؤملا .خلا.. . لصوملا « نيقرفايم « دمآ « نيدرام ؛ روءاحلا « راحنس

 ةعبارلاةينيمرآلا ىأ () . ىربطلاو ريثالا نبا فاك اهرلاو نارحملاو (؟)
 . طالخو. سيلدب لصو ىتح اههف لفوتو صاعلا ىبأ نب نامثع اهبلا بهذ

 « مورلل ةعضاحلا دالبلا ىف هتاوزف ةرتكل مورلا بيبحت ريهشلا وه ( 4 )
 .مجرتملا ىدزالل نادلبلا حوتف نم ها اًضيأ ةينيمرأ حتانو ىرهفلاو ىشرقلاو
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 ةيحئف ًادصات «روؤرهش» وحن ناولح نم © سيق نب ةرزع > ( ض . د ) رمح
 ىأب ال ةوق سأر ىلع (دقر فني ةبتع) اهملإ هجو مث « هاعسم ىف قفخأ هنكلو-
 ةيدركلاةنيردملا هذهلوح ةديدش بورحو ةيماد كراعم ترج نأ دعبف ءاج

 نم ريثك دهشتسا دقو . ابملع هاليتسالا مت« ناكسلا نم ريثك اهني بهذ.
 . ةريشلا(روزربش) براقع غدل نم امإ و ةكرعملا ناديم ىف امإ ء اضي أ نيملسملا
 [* -جاك ص ريث الا نبال لماكلا 1:

 دوكلا ناك ( م 544 ةنس ")و ( م 758 ةنس ه 14 )ىتنسنيب ةدملا ىفو
 و (©0 انف )و ( 00 زاوهأألا ) رع عافدلا ىف سرفلا عم نيكرتشم'

 قمل ام مهب قم لاحلا ةعيبطبو . ةيمالسالا شويجلا دض ( 2 درجاراد )

 نم اضعل نأ ثدحو . حاورأألاو لاومأالا ف ةحدافلا رئاسحخلا نم سرفلاب

 [ناذيسامو (؛) ةرميصلا مسق ] ىلعسولا « اخرك ه ةمطاقم لالتحإ مات دركلا»

 ( ىعجشأالا ةماسنب (*) سيق ) رم لسدأف « ( ض . د )رم ةفيلخلا دبع ىف
 [59 ص ةيمالسالا ممألا حمران ًاديدش الاتق ملتاقف دركلا ءالؤه ىلع

 مهنكلو ؛ مالسالا لبق (روزرهش) اولخدبرملانإ (")هيقفلا نبا لوقيو
 ليبس ىف ترج نأ دمي ه7 ةنس ىف الا (ناغماصو ادبازاب ) ىتدلب اواخدام-
 ش . ةيومد كراعم-امهملع ءاليتسالا

 ةرصبلا ىلع ىرمشأالا ىموم ىبأ ةيالو مايأ ين (م 515 هه ) ةنس ىفو

 يرعشالا ىموم ىلأ ءاقتلا ( 18- ١١ ص عج) هيثالا ىبا ىف (١
 نب ةيراس اهحتفو اعرصح ( اسي ) وأ (؟) . زاوهالا نم ذورتيبب دارك الاب
 -_ ج 1م ةفيحص ىف ( سراداركا )تارابع تدرو (#خ) ٠ ىلئودلا منز.
 ريئآلان ا فو( ه ه) . ميدقلا قذقتاج ميلقا ةنيدم ىع ( 4 (ْ ريثالا نبا 7
 .ىاذمهلا دحأ ركب وبأ وه (1) مجرقملا . ىعجشالا سيق نب ةاس
 فلؤملا .مو.# هاه ةنلس ىف ( نادلبلا باتك ) فلف
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 ْ . سرافو زاوهألاب نيترم ةروثلاب دركلا ماق
 نمحراادبع ) دركلا دعاس( ناورم نب كاملا دبع ) ةفالخ دبع ىفو

 .هفسوب نب جاجملا ةمقث ىلإ ىدأ امم « ةفيلحلا ىلع جراما ( 207 ثءشألا نبا
 . ةماع حباذم مييفثدحأ و ماقتنا ريش مهنم مقتناف ةمقث دشأ مريلع ىنقثلا

 تضرعت (كلملا دبع نب ةءاسم ) ةيالو ىف ( م ال55 ه4١٠ ةنس) ىفو

 لبق نم تحيتجا ةيدركلا دالبلا قاب ناك « رزحلا ريمدتو ةراغالذاجيب دذأ

 ىلاو اورصاح ثيح ( م 70٠ -ه 11 ) ةنس يف نيرمدملاو نيريغملا ءالؤه
 وزنلا ل ويستلصوو. اهب دهشتساو (ليبدرأ)ةئيدم ( حارجلا) (7ناتسدرك
 « ىشثرحلا ورمج نب ديعس ) مط ىدصت كانهو .( لصوملا ) ىتححايتجالاو
 .ءالؤه ةكوش رسك ىفاهمدختساف دالبلا ىلاهأ نمةريبك ةوق مطعجج دق ناك ذا
 دادرتسا نم نكم هنا م«ناتسدرك نم دركلا ةرج نود كلَذب لاحو نم ريغملا

 دوصم ] . نيريغملا ىدبأ نم « ىلاهألا لاومأ نم بلس دق ناك ام عيمج
 ًاديعس "فاكي ذأ لدب ( كلملا ديعنب ماشه) ةفيلطا نكلو . [ مالسأ خعدات
 هدم ) نيع ةنس دعبو «( ةماسم ) ءاخأ الوأ هلدب نيعو هيصنم نم هلزعء اذه

 . ناتسدرك ىلع ًايلاو 29 ( ناورمع نبا
 (ىناثلا ناو رس) ةفيلطا شيح دارك الا دضع (مال64  ه 159 ةنس) ىفو

 ماليا ه مج ةنس سرافدارك ا عم قفتاو جاجملا دض راثلجرلا اذه )١(

 تقولا اذه ىفو . ةفوكلا هنم ذ_خأو ةرسسك ريث هرسكو جاجملا مجاهو

 فلّؤوملا . هلك سراف ملقا ىلع سرأف داركا تلوتسا

 (ىكملا هللا دبع نب حارإلا ) وهو ناجيبرذاو ةينيمرأ ىلاو ىأ 0(

 م-ج ىربطلا ىف كه 115 ةنس ىف ايلاو نيعل
 ..قاجيبرذاو ةيفيمرأ ىلع ايااو نيعت ىذلا نأ (؟7١ صم -ج ) ىربطلا ىف (")
 مجرتملا .2٠ ناورم نب دمعال ( دمح نب ناورم ) وه »114 ةنس ىف



 5 00-ك

 ةةفيلملا اذه ناكو . ناتسدرك ىف هيلع جرخ قاك ىذلا ( )١( ناياس-) دض
 م هيله © هيبأ ةيالو ىف اهب أشنو ناتسدرك ىف دلودقو «همأ ةبج نم ًايدرك

 .يه'اذه ( ناورم ) ناو . ةينيمرأو ناتسدرك ىلع لاو هسفن وه راص مَ
 رتتكو ماعلا ىعناتسدرك شيب فحزو 7 ( ميهاربا ) ةفيلملا دض.راث ىذلا

 لف هتفالخ ًائلعمو ارئاط قدمت لخدف « ماشلاو كيلمب نيب ةفيلخلا شويج
 (0) م ال45 ما ةنس

 ىلع ( (9 ىناسارملا سم ىبأ ) جورخو ةيسايعلا ةوعدلا ءانأ فو

 راثف ناورم عاخ دارأ ( كلملا دبع نب ماش» نب نابلس ) وه.(1)
 فاسخةبرقب هاقالودونحلاب هيلا لبق ف ءايسيقرقب ناكو ناورهربذا علب وغ هيلع
 نبد_#/ )وه 20 ناماس مزهلا نأ ة هديتنا تناكو نيرمسنق ضرأ نم

 هئبا> لثم 6« ةينيهرأو ةريزطلا ىلع ايلاو ناك ( ىودالا محلا نب ناورم
 رتشالا نب ميهاربال تناك ةيدرك دلو مأ هلل تناكو « ةفالخلا ىلوتي نأ لبق
 ها مودع تاور تارت حارا لكق موب اهذخأف

 هيلا ديعدق ) ثلاثلا ديزي ) هوخأ ناك ( ديلولا نب ميهاربا )وه. ()
 هوخأ ىفوت الو. كلملا دبع نب جاحملا نب زيزملا ديعل مث هدعل نم ةيالولاب

 ةريزجلا ىلاو ( ناورم نب دمعي ناور ) ءاذه ميهاربا ةيالوب ضرب مل ديزي
 ريسأا لصاوو دالبلا ىلع ىلوةساو ةرب زا دونج ىف ماشا[ .ىلا راسف ةينيهرأو
 .( ناورم ) هنمأف'ءديلولا نب مههاربا برهو اهلهأ هعيطو قشم د لخد ىتحا
 ةنس كزذ نأكو ) ءافلخلا نم نوخرؤأا هدعبمل «مهارزالا رهالا ماع مدعلو
 ةيومآلا ةلودلا طوقس خعررات ىه ىتلا 11-745 ةئسال مال44غ ه7
 فلؤملا تاما ص ةيمالسالا ممالا # ع ران نم ها ) مجرتملاةيسابعلا ةلودلا مايقو

 ف'تاياورلاو .!ناسارخلا|لسم ىبأب ريبشا مل نب نمحرلا ديعوه )ل
 ةيوسنملا راعشالا كلذ ىلع لدي قيرع ىدرك لصأ نوم هنأ ايححرأ «ةفل د هيسف
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 '( ىتاسارخلا كلملادبع 6) نوعلا ابأ ) ( بيبش'نب ةبطحق )لسرأ « نييومالا

 دئات ( نايفس نب :نامع ) ب كلانه قتلاف ( دوزرهش ) ميلقا ىلع رارج شدبحب

 اذه ىلع ءاليتسالاىلإ ىدأ افينع الاتق هلتاقف « ( ناورم ) ةفيلملا شويج

 ((90 ريبهنأ) اذه (ةبطحق) لزان ماعدعلو ٠ ( ملئ هاا ) ةنس ميلقالا

 . اضِيأ اهيلع ىلوتساو ( ناواح ) تابج ىف ( فاورم ) ةفيلحلا شويج دئاق
 . [ 1١ ص5 - ج ىربطلا ]

 رفعج وأ ) هوخأ ناك ( حافسلا هللا دبع سابعلا ىنأ ) ةفالخ دبع ىفو

 ديعلا اذه ءانثأ ىفو . ناجيب رذأو ناتسدركو ةريزجلا ىلع ايلاو ( روصنملا

 . © ناتسدرك دالبل ىورلا شيجلا ضرمت
 هيلع بلغتف نيبيصن راوجمي () ىلع نب هللا دبمإ ( لم وبأ ) رفظو اذه

 . م75 بها ةنص

 اهنف لوقي ثيح دسأ ةدام ىف ناويحلا ةايحو ناكلخ نبا ىف ةمالد ىنأ ىلا

 دركلا كّؤابآ ردغلا ل هأ نإ الأ « هردغ تلواحروصنملا ةلود ىفأ

 بيبش نب ةبطحف نأ( ١1؟ و ١96 ص ه -ج )ريثآلا نبا ىذلاك )١(
 ىف ىناسارحلا ةفرط نب كلامو ىتاسارمعا ديزي نب كلملا دبع نوع !بأ هجو

 نب هللا دبع ةمدقمىلع ( نايفس نب ناْمع ) ابمو « روزرهش ىلا فال 5 ةعبرا
 ى درو ام همسا ةص نأ نم لصآلا ةيشاح ىف درو اف . . . دع نب ناورم

 نبدبزر وه (*) .هيجو ريغ « نويعلا وبأ وه ( مالسا خيرات روصم )
 . ىومألا ةفيلخلا ىناثلا ناورم لبق نم قارعلا ريمأ « ةريبه نب رمه

 آولوتساو ةينيهرأوةريزملا ىلع مورلا راغأ« ريثالانباو ىربطلا ىفو (م)

 جرخ روصنملا معوه (غ) . محل نمرالا ةدعاسع القيلاةو ةيطلم ىلع

 ”مجرتملا . ( نيبيصن ) دنع لسم وبأ همزهف هسفنل ةفالخلا بلطي هيلع



 كالا ١

 هقاتسدرك ىف تبشن ىتلا ©") لقالقلاو تاروثلا عيجج ىف دركلا كرتش ثا دقو
 .. قام رتسا ردا( هم 111/) ةنس قو . روصنم ا رفعجىل !مايأءناذمو

 2 « ةينيم ءرآ>و « ناتسدرك » ىلامش ىلع رارج صسيجم ىزراوخلا( ناخرتسا
 دب اهف قلطأو 6 سيلفت > ىلع ىلوتسا مث . بلسلاو ببللأ اهيف لمحجأف

 ةيدنوارااةريشملاس يو ( هللا دبع نب برح ) هلدمص دقو .ريمدتلاو بيرختلا
 .() لاتقلا ةحاس ىفلتق ىت> لاطب ألا عاد عفادو

 . م15 )ةنس نييطن ازيبلاو مورا دالب هوزغ دعب ؛يدبملا ةفيلحخلا ب صن دقو
 « ناحيبرذأ و « ناتسدرك » ىلع ايلاو ( ديشرلا نوراه ) هنبا ( ماله
 . ةيبرغلا دالملا راسو

 « ناتسدرك > ىلع ًاضيأ رزملارافأ ( () ديشرلا نوراه ) ةنيلخلا دبع فو
 نكسمتو ةدشلاب مهلباق ةغيلخلا نكلو « حمراذملاو ملاظملا نم ًاريثك اوثدحأو
 .(مالفك مه 18 ) ةحداف رئاسخ مدبك نأ دعب دالبلا نم مثدرط نم

 لئابقلا نم اطوح اع ( جدننس هنس ةنيدم  رسيس ) ةعلق تناكو اذه
 دارك الا ءالؤه نم دافتسا ثيح ىمابعلا نومأملا ةفيلخا# ةمضاخ ةيدركل#'
 نمزلا نم حدر دعبو . ةفالحلا ىلع عازتلا لوح نيم الا هيخأ عم هب ووح ىف

 ءافلخلا دالب ] . ىرخأ تايألو ىلإ ةيدركلا رياشملا ءال وه ءافلخلا دحأ لقن
 .[ +*١6 ص ةيقرشلا

 .هل لبجلا ىلاهأ راصتناو «ناسارخب (ىموجنلا دابفس) ةروث اهرهشأ )١(
 نم ها ةيبوقعيلا دارك الاب ىخلبلا رورسم عقوأ (ه 194) ةنس ىفو (؟)

 ةنس ىف ديشرلا جرخ(78١ ص ٠١  ج ) ىربطلا فدرو (©) ٠١ ج ىربطلا:
 هكلاذوف رعاشلا لاق ارصق ىدرقاسب ىنبو ( ىدبزاب) و ) ىدرقاب) ىلا ه ١

 دورب ليبسلسلا ىك احي ينذعو © عل رمو فيصم ىدب زأبو ىدرقب
 كردتشف اهرح امأآو رمل « اهارت امأ دادغبام دادغبو



 لس 1م

 لصوملا ىلاوح دارك الا ران( م ه٠ به ا5؟6) هللب مصتمملا دبع ٍفو ٠

 قيرع ىدرك تبي نم ناك ىذلا )2١( نسحريم  نسحربم نب رفعج ) ةدايقب
 تاوق مامأ ( سيك اباب ) ةبج ىف الوأ اذه رفمج مزهناو . فرشلاو دجلا ىف

 ةرسك رش اهرسك ثيح (نساد) لابج ىف اهبلع ًاريخأ بلم هنا ريغ « ةفيلخلا
 لبق نم ىرخأأ ةريك هوقادب رت ىلإ ىدأ ىذلا سماالا 6 ريثكلا اهم رشا

 كراعم ىدركلا مععزاا نيبو هنيب ترث "0 (خاتبأ ) ةدايقب ه؟"؟5 ةنس ةفيلخلا

 .تايانجو ع ار ا راسكنا ىلا تضف ةيومد

 ,ىتح عفادو هلهسفن رفعج م د امتروءم.راتلا نيبح اط ىدني ةعيظف

 .[ ١5ه ص 5 -ج لماكلا ] لاطب الا ةئوم تاف امم برش مث ريخأألا سفنلا

 نابفصأ تامطاقم ىف ةميظع ةيدرك روث تماق (مم45- مه"1) ةنس قو

 شيجلا كذب ماق ثيح « ةقشمو دبج دعب اهران تدخأف سرافو لايجلاو

 . ( فيصو ) ةدايقب كلالاميصخ فلؤملا

 -دروصنم) اهيمأق ىتلا ( م ه11- ه؟6؟ ) ةئس ةروثىاضيأ دركلاكرتشاو

 ( «*)رافصلا بوقعي) ةروثو( 0 رلا ةروث ىف اذكو . ىجراخلا ( (0رواسم
 .ىدركلا دئاقلا امسالو اهبف ةميظع لامعأب اوماقف « م 400 ه7 ةنس ىف

 .مزمما ( ىدركلا نس>رهم نب رفعج ) 57 ص 1١١ -ج ىربطلا ف )١(
 لكوتملا ةفيلخلا هلع تضع ءاذه ملاظلا (حاتيا) ( 06١«( ( سيعلام ) ةبج ىف

 تام ىت> ندسلا بهايغ ىف هامتأأو هتوقو هتوريج ءارج نم. اريخأ هللا لع

 فلولا . هلامسأ لابو قاذ اذكهو اشطع هيق

 .جع .ذاوبلاب ج رخىراشلا ءرواسم نب ديلا دبع نب رواسم وه (م)

 همبحاص جر> (4) (.*85و ٠.* ص١9 ح ىربطلا ) لصوملاب
 . ه 80٠ ةنس ةياغل هرمأ مادو ؟هو ةنمس ةرصبلا ءاحتا ىف اذه منزلا

 مجرتملا : رافصلاث يللا نب بوقعي وه (*)



 ل مود

 تاوئس ثالث ءاهز ةروثلا لامعأ ةفد رادأ ىذلا (دممرازه هللادبع نب دم )
 ,تادعاسم دركلا مدق( م4454 م41 )ةنس ىفو . بئاجعلاب اهالخ ىف ىلأ

 , © ةينادجلا ةموكملا سسأتل ةليلج تامدخو
 ةينابذهلا ةريشعلا معز «لاله نب دمخم» راك م 505ه 57 ةنس ىو

 هللادبع ءاجيطأ و.أهلباق ثيح « لصوملا برق ىلإ لصوو هت ريشع دارفأ لماكت

 ىلع ةبورعملا ىف ايقتلاو رارج شيجن« ديدجلا لصوملاىلاو « ىلغتلا نادمح نبا

 بد نأ ىلا ةدشب هاحر تراد ىذلا لاتقلا ىف اكبتشاو ( 29 رزاحلا ) رهن
 ناماس ) ءاجيملا ىبأ ءابرق نم ةكرعملا ىف لتقو « نيين ادملا فوفص ىف لشفلا
 ةدجنلا بلطو «اسئاي لصوملا ىلإ عوجرلل رطضافماظعلا هداوق دحأ (ىنادجلا
 ةدجنالا هتءاج خيراتلا اذه نم ةنس دعو . هللاب ىنتكملا ىسايملا ةفيمل>لا نم

 ةينابخ_طلا ةريشعلا نطاومو لزانم ىلع سل شيب فحزف ةفيلخلا نم
 لايجلا سؤرب ماصتعالا ىلإ اهنم ةرسأ ف الآ ةسمخ ءاهز رطضا ىتلا « ةيدركلا
 نم حلصلا بلط ىلا مهسيئر رطضا اي « ةقيحسلا داهولاو نايدولا ىف لغوتلاو

 قبو ( ناجيبدذأ ) ىلا ةروك ذملا ةريشءلاترجاهو . هد هضقرف ءاجيطا ىلأ

 « ًاديدش اراصح هرصاحو هيلإ ءاجيطا وبأ هاخ ليدنقلا لبج ىف هسفنب دمخ

 ىلا باحسنالا نم نكمتو راصحلا نم دمت صلختف الانم هنم لني ل هنكلو
 . مالب « ناجيبرذأ »

 نم نكمتي هلمج ام ؛ ةفيلخلا نم ىرخأ ةدجت ءاحيطا ىبأل تءاحو

 ,نطاومو نك اسم ىلع اهب فحز . ةميظع تاوق دشحو ةرارج شوب عج

 رطضاف ليبسلا مهيلع عطقو ًاميمج مهب طاحأو ءلصوملا لامعأ ىف دارك الا عيج

 -1١. ج «؛# ص ( ىدركلا درمرازآ نب هللا ديبع) ىربطلا ف (1)
 دركلا فلاح (ممعغص ١١ َج ج )ةنسلا هذه ثداوح ىف ىربطلا ف( © )

 .مجرتملا ٠ ىلعالا بازأأ رب : دفاورنم ديب“ 0 . ةريزإ ا ىف برعلاو



 سس 44. مسح

 ( لاله نب دمع ) اواسرأو نامأألا اوبلطو ؛ طرش الو دبي الب مياستلل دركلا“
 (1) [ 58 ص 7 ج لماكلا ] كل انه لتقف لصوملا ىلا ةئيهر ةرملا هذه

 لثم ةيدرك تاروث ةدع تئدح اضيأ ( هللاب ردنقملا ) ةفيلخلا دبع فو

 «(ناهفصا) ىحاوت ف ىدرك فال ةرشع عم (") ( ميهاوبا نب هللادبع)ةرون

 . ةنسلا سفن ىف لصوملا فارطأ ىف تن مدح ىتلا تاروثلا لثمو

 ةموكح ساسأ (0 ( ميهاربا نب , مدد ) عشو ةئسلا هله لالخ قو

 ىلا اهولوحو ( ىداورلا دمحم ) دالوأ دعب ايف ابملع ىلوتسا ىتلأ ةينابذحلا '

 . [ ىلاثلا دل لا رظنا ] عباسلا ذرقلا ىلا تماد ىتلا ةيداورلا ةموكملا :

 هنتوزغ ىف ( ىنادحلا نيسح ) عم هذه ةينابذهللا ةريشعلا تناكو اذه

 . م14 ه 7797 ةنس ( ساماس ) ةئيدم ىت> هلوصوو ناجيب رذلا'

 ٍناجيب رذأ ىلامش ىف ةيدرك ةموكح لوأ تسسأت مو61ه 54٠ ةنس ىفو
 ةنس ىتح تمادف (© ( ةيدادشلا ةموكحلا ) ىهو ساقوقا ىنرغلا بونجلاو :

 00 .م(ااك4موحم)

 ىو ةيناثلا ةيدركلا ةموكلألا تلكشت (م 505 ه4 ) ةنس ىفو

 )١ ( )ةفيحصلا مقر ةيرصملا ةعبطلا فو ةيبروالا ةعبطلا هلعل ؟١5(
 ىف جرخ : ىنأي ام ه عة0 ةنس ىف ( -1١ ج ) ىربطلا ىف درو (*)

 دارك الا نم هلوح فتلاو ناهفصا ف ى ممسملا مهارإ ينادي لا هذه:

 لصوملا ىلع ابلغتم ىدرك ناك ه ص م - ج لماكلا ىفو . . . فالآ ةرشع

 كب جلا ا ا .ةنبلا كف

 مجرتم ا ..ةارشلا بهذع هوبأو وه لوقي ناك ىد ركلا مهاربا

 نم يناثلا دلجلا ىف «ةيدركلا تاموكمحلا رابخأ ليصفتلابركذنس (8)

 يو تانوكملا سيسأت خيرات ىلع انه انرصتقا 7 0

 | . طقف اهكحا



 ع(

 _ىت> اهكح ةدم تمادو لابجلا دالب ىف ( 20) ىناكيزرب - هيونسح ) ةموكح
 .ما6١١1 _ه905ةنص

 هيو لآ دبع ىف دركلا

 _ نتفلأو لانقلا ًاحرسم«( روزريش ) ة-ءطاق» تراص ةلودلا زعم دبع ىف

 روزرهش ىلع دارج شيب راغأ نيكتكبس (") بجاحلا نا ىتح « تارم ةدع
 باهذدلاو اهنع راصملا كفل رطضا مث نمزلا نم ًاحدر ٠ ءرصاحو « 744 ةنس
 . اهف ةلودلا نكرا ةدجم ىرلا ىلإ

 ةيبرحلا تاكرلا ضعبب نوينادجلا كولملا ماق اذه (ةلودلا زعم) دهع ىفو
 يه 5 ةنس بلح م اح ةلودلا فيس رصاح ثيح ؛« طسوأألا ناتسدرك ىف
 دق ناك 4 مالغ خأ مح ىف اتناك نيتللا ( طالخأ )و و ( سيلدب ) ىتنيدم
 [ ةيشام ؟!؟ ص ؟  ج ممأألا بداجت ] ٠ امه هيلع ىصع

 دمحم نب رهاط ءانولا ابأ « ةلودلادضع لسرأ ( 9 بلغت ىبأ ) ةثداح فو

 ... ج دريثالا نبا ىف و (ىناكيزربلا ىدركلا نيسملا نب هيونس>)وه (1)
 ناكيزربلا نم شيج ىلع ًاريمأ ناكو جامرسب ه مؤ ةنس ىفوت <« ه8 ص
 فئص ىلع نبريمأ ءدحأ انبا ) ماغ (و (دادنو) الاخ ناكو .ةينيزربلاز ومسل

 دنواهنوناذمهو رونيدلاىحاون فارطأ ىف اءلغوءةين اميملا نوم مهنم رخآ
 دوق ناكو ةنس نيس وحن روز رهش دح ىلإ «ناحبب رذاض علو ناعماصلاو
 مسملد ملاس وأ هنأ ناكف 0٠" ةنس ماغ ىفوتف. فولأ ةدع امهئم دحاو لك
 ريثالا نا ىف درو (؟)٠ ذيمعلا نبا هلازأ نأ ىلا هنانسق ههتءلقب هناكم متاخ نبا

 مجرتملا .روزرهش ىلإ ةلودلاز م هبجو نيكتكيس بجاحلا
 دمحأ تنب ةمطاف همأ ( نادمح نب ةلودلا رصان نب هللا لضف ) وه )م



 تودع

 ىلع اذه ىلوتساف ةدراطملاو بيقعتلل طسو ألا ناتسدرك ىلإ شيج سأأو ىلع
 ةثالث ةروصحم ( نيقرظفايم ) ةملق تيقبو . ىرخأألا دعب ةدحاولا ؛ هندم
 (دمآ) (0) اذه رهاط ءافولا وأ رصاحو « ةعدخو ةليحب تحتتفا ىتح روهش

 م 91/4 ه4 ةنس اهملع ىلوتسا همازهئاو بلغت ىلأ رارف دمإو ريبك شيب

 دارك أ ىلع ًارارج ًاشيج ةلودلا دضع لسرأ م ةال4  ه "+5 ةنس ىو

 نابيش ىنب ةريشع نيبو دارك الا نيب لصفلا ىلإ كاذب ىري ناكو ( دوزرهش )
 شيملا اذه ىلوتساف . ةالولا هذه دارك أب ةطلتخمو ةقفتم تناك ىتلا ةيبرعلا

 شيملا مسهمةعتف « ءارحصلا ىلإ ( نابيش ىنب نابرع ) ترربف ( دوزربش ) ىلع

 مج لماكلا ] ريثك قلخ اف ناين ىن نم لاق ؛« ةميظع ةعقو م« عقوأو

 ديضعتب سن |3َق ( (0 هيودب نب درك ) ناك ماعب اذه لبتو .( 886 ص

 مدت ل اهنكلو ( ) تشمادرأ ) ىف ةلقتسم ةموكح ىنادجلا بخت نأ نم

 . هل ةعضاخ اهلعجو ةلودلا دضع اهلع ىلوتسا ذا . اليوط

 ( ىراكح ) دارك أ ىلع ًاشيج ةلودلا دضعلسرأ مو: ه+ال١ ةنس ىفو

 عوضخلاو ملت قيلا وملاو نامألا مهاطعأ م ” «مييلعراصملا نيدو مثرصاحو

 لماكلا ) مهبأ ة ةركد ىلع مولتقو مهب ردغ طورشلا بسح اوعضخ نأ دعبو

 .( ؟ه78 صه َج

 . ةلودلا دضع ىدي ىل هكلم ضارقنا دعب م59 ةنس رفص ىف لتق ةيدركلا
 ىف ريخ ىلع هل رثعأ مل (0) مجرتملا (ه صم ج ريثالا نبا ()

 لاقيو ةنيدملاهذه (خ) . مهريغو نيينادخلا ثداو>ىفريثآلا نب ال لماكلا

 درو اهسح ىدوجلا لبج نم ةبرقم ىلع تناك ( ىثاوك - ىئاواك ) ًاشيأ اه

 « طاشمرآ » اهنا رهاظلاو .فلؤملا : ىورلا ىوملا توقايل نادلبلا مجعم ىف
 مجرتملا < ىسرافلا همانفرش باتكاهركذ ىنلا
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 7 هتموكح ساسأ ( )١( عاجش وبأ زاب ) عضو دق ءانث "لإ هذه ىف ناكو

 هذوفت دتماو هن اطلس عسنأ دقو ةيدركلا ةيديجلا ةريشع سيئر لص" الاى ناكو

 - شيجرا ركب رايد ) طسو الا ناتسدرك عيج ىف 6 ةنس نيرشع ةدم ىف
 تحبصأ ثيح ( ناورم نب ىلع ممأ ) هتخأ نبا اهنف هفلخ مث . ( نيقرافايم
 ىأأءه 446 ةنس ىت> تمادو « نيريبك لوطو لوح تاذ ةموكملا هذه

 . ( ىتانلا دلحلا ران ) تاونس رشعو ةيام نم برقيام

 ةفيلخلا دبع ىف (كاحضلا نب دمحأ) ىعدي ًايدرك امعز نوذ>روملا ركذيو
 ىلإ (م ى51 _م+١41 )ةنس بهاذلا ىرصملا ش عملا عم ناك ء ( هللاب رداقلا)
 ( (©9ةماصمصلا نب دمع نب شيج ) ةدايقب "0 ىصاعلا رت ىلع ( ةيمافأ) ةعلق
 ىوس ةدايقلا زكرم ىف قبي لو راسكنا دشأ ىرصملا شيملا اذه رسكناخ
 تقولا اذه ىف ( ليلسلا كاحضلا نب دمحأ ) نم ناك اف . سراف ةئامسمخ

 ةعيزه ىلإ ىدأ امم ةكرعملا بسكو هلنقف ةقءاصلاكمورلا د دئاتىع ضقنا نأ الإ
 . 00 ( ممألا براجت ليذ ) ةظل رخآ ىف موراا

 تثدح ىتلا م ةذى هه 4 ةنسو م5195 ه1 ةنس نيب ةدللا ىفو

 لوح ( رايز ل1) نيبو ( هيون لآ ) نيب ؛ ديدم لاتقو ةديدش بورح اهم
 اك. اهظع اطاشذ اودبأو ايلعف اك ارتشا دارك أالا اهبف كرتشا ( ناجرج ) كلمت

 ةعدقلا رداصملانم اهريغو ةيبرعلا رداصملا فو . لصالا ىناذك )١(
 درو ثيح هنماإ# ص اذكوإ5 سو ج لماكلا رظن ١ ىدركلا ( داب ذاب ):

 داركالا نم وهو كتسود نب نيسملا لاديعوبأ هعسا ىدركلاًاذاب نأ هيف
 ىمسيو ( ؟)هنأش العف ًاريثك ركب رايد روغب وزغي هرمأ ءادتبا ناك ةيديخلا
 ةعبطلا ١8! صرظنا (4) نييمطافلادا وق نم دئاق (م) . اًضيأ بولقملا رهنلاب
 مجرتملا ةرهاقلا م 116 هال مسج ةنس ةيرصملا
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 .دقو ( ناخءرق ) كارت دض ( 23 نازان دومم ) شويج ىف كااذ لثم اواعف

 ( ىننملا ) . اريثك نازاخ مهنم دافتسا .

 ةيدركلا ةموكملا تسسأت (م 44٠0 ه٠ ةنس )ىأ ءانث الاهذه فو
 ةرانا « ةنس نيعيس ءاهز اهلكح ماد ( 29 زانع ىنب ) ةموكح مساب ةريهشلا .

 .٠ ةريمكلا لودلل ةعضاخ ةراو « ةلقتسم

 ذا ( هيوو لآ) دبع ىف ةيلخادلا تاروثلا ىف نيكرتشم دارك الا ناكو

 هبورح ىفو لموملا ىلع ( ليقع ىنب ) ةريشع ةكرح ىف ًاقئاف اطاشن اودبأ
 . ناتسزوخو ىمراف ىميلقا ىف اضيأ (هيوب لآ)

 داركأ ىلع ًاشيج ةلودلا ءاهم لسرأ )م ٠١١7 _ مه 75 ةنس ىفو

 شيج راحدتا نع ترغسأ ةيومد كراعم ىحر مهندب ترادو ( ناجنيدنب )

 . ةريثك الاومأ دارك أالا منتغاو ةلودلا ءاهم

 ةروثلا داما نم(؛) ةلودلا سمث نكمتي مل م١٠١٠ - ه 141١ ةنس ىفو

 متفلا وبأ مهنم (؟) ىلوثملا نازاغال ىونزنلا دوم رهاظلا )١(
 ,نم ذخوثيو . ج« - ريثالا نبا ىف اي ه 4٠٠ ةنس نيسيمرق ىلع ىلوتسا زانع
 هتارامالاو تاموكحلا رابخأ ليصافت نمضتملا ىمرافلا ( همانفرش )باتك
 نداصملا ف ام لملو ( زانع )ال( رايع ) وه مسالا اذه ةمص نأ ةيد ركلأ

 ركذ ه- ج ريثالا نباىف درو . رايع نم فحصم هريغو ريثالا نبا لثم ةيب رعلا
 دجاملا ىلأ همم نيبو . زايع نب دهم نب كوشلا ىبأ نب حتفلا ىلأ نيب برحلا

 هتمحمن 7١ ص وه ج ريثالا نبا ىف درو (#) . زانع نب دمت نب لبلهبم

 ريس ةنسلا هذه ىف « ( دارك الاو ةلودلا ءامب ركسع نيب برحلا ركذ ) ناونع

 وه (4) . مليدلا نم دئاق ةدايقب نيبجنيدنبلا ىلا ًاركسع شوبيجلا ديمج

 . ةنتفلا تئدح ناذمج بحاص ( ةلودلارفل' نبا رهاطوبا ةلودلا سم )

 مجرقملا



 د ؟عقادص

 ثيح ؛ هايإ مديضعتو دارك "الا ىوقبالا « هدض تماقىتلا ةيكرتلا ةيركسعلا
 0) . ( ١١4 ص 5 - ج لماكلا ) . كرتلا نم فلؤملا شيملا ىلع اب ىضق

 حسب ارلارصفلا

 ١ - نييناخلبالا مايأ ىتح ) ةيكرتلا تاراغالا دوع ىف دركسلا (

 ىزراا دالب نم اوماق « ةقجالسلا عئالط اوناك نيذلا ( روغوا ) زغلا نإ

 قيرطلا ف مهضرتعاف ( ٠ .؟ة م١5 )ةنس ىلاوح ةيبرغلا دالبلا ىلع اوراغأو
 انلؤم ًاشيج دوقي ناك ىذلا () ( شارف شاط ) وعدملا نييونزغلا داوق دحأ
 ءالوئه نيبو مهيب لاتقلا بشنف « دركلا نم مهمظعم سراف فال" ةئالث نم

 ناالوو رطشافزغلا ىدبأ ىف ًاريسأ ءدركلا ميعز عقو نأ قفتاو ٠ نيريغملازغلا

 . لعفف لاتقلا نع فكلا هيف مهلإ خل درك نم هدونمل اباطخ لسرب

 . مامأالا ىلإ مهترافإ اواصاوو ةكرعملا زغلا بسك اذكهو

 ( هغارص ) فارطأ ىلإ ىلإ زْنلاع وجت لصو م (ر ٠6837 -ه 2؟ة)ةنس ىفو
 ةريشملا ىلع اوراغأ مث . لنقلا ىف اوفرسأو سانلا اواتقو ةنيدملا اوبهنف
 عيج تدحت] كلذ دمبو « ةميظع ةلئقم مهنم اولتنف ةيدركلا ( ةينابذحلا )

 ايئاه' نيلوالا ىلع ءاضقلا ىلإ تدأو دركلاو كرتلا نم فاؤملا هدْنج ىف
 هبوك اك نيدلا ءالع نيب برحلا تناك م 5١٠ه 41197 ةنس قو) )١(

 وهو مهلع اسيئر ىنوبابلا جرفلا بأ نيدلاءالعلعجو. ناتزوجلا دارك الازيبو

 ةغابرهظالاو ( ريثالا نبا نم. ةيسرافلاب لاخ ىنمع (هيوك اك) و . مهنم نطب نم
 ' ' مجرتملا . دومسم ناطلسلا بجاح وه («) . سراشب ةلممتسملا ةيدركلا

ْ 0 



 ل 1

 ةراغإ اومواقف ( )١( ناجيب رذأ ) 5 اح عم تابجلا كلت يف ةيدركلا رئاشملا

 موعاجراو مس لشفلا قاحلإ نما ونكمت ىت> « ةديدش ةمواقم هذه زئلا

 اوثدحأو( ةينيمدأ زل معدافإ ٍِف 9 ان زغلا نم قارن ما نيدوحلام

 5 ىايذملا 00 ءاجسيملا ىأ ل ةعفضاملا ةيدركلا رئاشملا ميش راما

 غلا راصتنا نع رخ - الا ىف رفسأأ ء مهيب ديدش لائق ثدح لاخلا ةعيمطلو

 . دركلا لعث تتفقو

 ةيدركلا ( ةيداورلا ) ةموكملا تسسأت ( م ٠١١5 - ه 1460 ) ةنس فو

 ةياغل اهكح مادف ( (20 نالمام نب ناذوسهو ) اهسسأ (زيدوت ) زيربت ىف

 دوولتل ةمدقم ( مد ) ةموكح تناكو 0 (ما٠. -ه155)ةنس

 (0) . ةموكملا هذه

 ((0)هراكناوش) هراكنابش ةموكح تلكشل (م 1١١ -ه 45١ )ةنسىفو

 لكنع امنر( م 1888 ه1/61) ةنس ىتح تمادو سراف ملفإ ىف ةيدركلا

 ًاراصتنا ( نالمام نب ناذوسهو ) رصننإ (م ٠١5٠ مه 545 )ةنس ىفو

 دافصالا ىف مهعضوو ةميدخلاب مجتامسز عيج ىلع ضيق ثيح « زْملا ىلع ارهاب

 مجرتملا. ريثالا نبا ىف اك ( نالهم نب ناذوسهو ) ىعدي اهك اح ناك (1)
 ناجيب رذآ دارك مدقم ىدركلا (ةلودلا بيبر نب ءاجيهلا وبأ )وه (؟)

 هنأ رهاظلا (« ) #1 ص ة ج ريثالا نبا .نالمم نب ناذوسهو تخأ نباو

 رظلا. هركذ مدقنملاز اجيب رذآ بحاص ( نالهم ناذوسهو ) سفت وه
 قو (ه) . طلغ خموراتلا لقن (4) . ةيرصملا ةعبطلا ١49 ص ه١ - ج لماكلا :

 وه - ج ريثالا نبا: زرخلا؛ ىدركلا نولضف وزغ نلك م ٠١1١  ه 1*4 ةنس

 باتكو ةيسرافلا ةغللاب ابروا ىف عوبطملا « همانسراف» باتك عجار ()



 د ع بدل

 قيرفلانأ الإ . امي مهيلع ىنأ ؛ ديرشتلاو ليتقتلاب مدونج ىلع رك نأ دمبو.
 هجوتو ةحمبذملا هذه نم صلخم (ةيمرأ ) تابج ىف زغلا نم الغوتم ناك ىذلا
 اهيف ثدحأو ( لصوملا ) ةيالول ذئنيح ةعبان تناك ىتلا ( ىراكح ) دالب وح
 قيرط ىف لابجلا نيب اوناك امدبو . ريمدتلاو بلسلاو بهنلا لامحأ نم ًاريثك

 ةيحان لك نم دركلا مهم طاحأ ذإ «داسفلاو ثيعلا ىف نيكمهنم « ةقيض ةيوتلم

 ريك عج مهنم اورسأو «ةثامسمحو فلأ ءاهز مهم اولتقف فيسلامهيفاوامجاو

 ةديدملامهنارافإ ىف هومنتغإ دقاوناك ام عيججموبلسو ماظملادا وقلا نمةعبس مني

 ىلإ ريسلا ىف اوعرسأ مهنم ( 2) كب لرغط ) شيج بارتقاب زنلا ملع املو
 مهنم ريمأ ةدايقب قيرف مدقتف « مب قاحالا ةيشخ برخلا وحن نيهجتم مامالا

 اوداك امو .( نازوزلا ) قيرط نع ( رمم نبا ةرزج ) ىلإ (رودصنم ) ىعدي

 ( افوبساقوب ) ةدايقب مهم رخآ قيرف ماق ىتح « دالبلا هذه قرش ىلإ نولصي
 ىدرق ) ةقطنم ىف ٍبلسلاو بهنلا لامعأ ىف عرشو ( ركب رايد ) ىلع ةراغالاب

 (؛) (روباخشيف  روداخشيب) و ( 9 ةينيسحلا )و (ادبازاب )و ( 29 ىدرقي

 خمر اتءمهةرعةبرصملا ب تكلاراد طوطخم ؛ىرمعلانب اهللا ل ضفل راصنالا كالاسم

 .٠6١ةئسةرهاقلا فو ءك٠85١ وكسم ىف عوبطملا ىسرافلا(همانف سيث ) باّتكو

 .لرغط ناطاسلا ىخأ( لاني ميهارإإ ) ةدايق شيملا اذه ناكو )0(

 مجرتملا . ةريزجلا قرشإ ةقطنم ( ودرك  ودراك ادرك )وأ (؟)
 ةريز+او لصوملا نيب عقت ةيندملا هذه نأ ىوخلا توقاي ىرب ()

 ( وخاز ) راوجي رو.احخل ارهن ىلع عت اهنإلوقي هناف ( جئرتسول ) رتسملا فالخب

 وهو ) فلؤملا . ةينيسحلا روباخ مما هيلع قلطل ( وخاز ) روباخ نا ليلدب
 (مجرتملا : تارفلا ف بصإ ىذلا ريبكلا روداحلا فالخب ةلجد ىف بصي ىذلا

 «ىناثلااماو . لوالاو مدقتملا روباحلا « ةيدركلا ةغالاب ةماكلا هذهىنعمو (4)

 ىلاقثىف ىناثلاو . نازورلاو ىراكلاادالب ىف ىرجي لوالاف .ةريز+اروباخوبخ

 مجرتملا . مي راتلا ىف ةريبشلا ءايسقرف راؤجب تازفلا ف بصي ثيح نيربنلا نيج
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 نغلا ءالؤئه نأ ( ناورم نب ةلودلا )١( رصن نب ناملس ) نقيأ املو اذه

 مثدتاق ىلع ضبقلاب دأب ؛ / عيبرلا لولح لبق ةريزجلا دالب ىف اورقتس نل

 ةرغ ىلع مهجاه كنا « ةنقتم ةعدخو ةريدم ةطحب ( ىلغزق نب روصنم )

 موقاسوأريثك مهنم لتقو ((27كنيف) ةملق باحسأ ةيونشبلا دارك الاةدعاسع

 .نم ًامامت دالبلا جنت مل اذه ح:ىم امنرو . ( نيبيصن ) ىتح مهدرشو همامأ

 اوقلطأو (ركب رايد) ىلإ لوصولا نم ًاريخأ اونكمت ذإ « مثرورشو مهرارضأ
 رطضا ىت> . ىرقلاو ءاح ألا عيمج ىف ليتقتلاو ريمدتلاو بهللاو بلسلل نانملا

 هتيالو نع مدعبي نأ ىدركلا ناورم نب ةلودلا رصن وهو (ركب رايد) كاع

 « لصوملا ) تاهج ىلإ كلذ دعب اوبجوتف « ميلإ ةريثك لاومأ ميدقتب
 « نادب آلا ال رعشقت حن.اذ#م اهيف اوثدحأو ةنيدملا سفن ىلع اولوتساو
 (© دركلا ءارمألا نم ةدجنلا بلط ىلإ ( شوارق ) لصوملا ريمأ رطضاف

 . ةيالولا هذه نع عامدلل ءاحم الا كلت ىف برعلاو

 عبارلا ( سونامدأ ) شيج اهنف رسكنذ !ىتلأ (م16اا١ _ ه4 )ةنس ىفو

 « هسفن وه رسأو ( درجذالم س درك ذالم ) لبس ىف « مورلا روطاربمإ
 . ( نالسراسل 1 )كل ًائيشفائيش«ناتسدرك 2و«ةينيمرأ» دالب عيجج تعضخ

 .ةيدركلا تارامالاو تاموكحلا لك « دوجولا نم تلاز اذكهو . قوجلسلا

 نبا نم حيحمصتلاو . قااورملا ةلودلا رصان نب ناملس لصالا ف )١(

 نوصحلا من عنما نما تناك ةيخميرانلا رم نبا ةريزج عالق ىدحا (0) . ريثالا

 قدرو .٠ هل ميسق ةيونشبلا دارك الا ايكمحم ىتاا ةيدركلا

 ءايلأ مغ دعوت ل وناك رممه نا ةريزج دارك ١ نأ همائقرش

 , .دسرعتلاف ىوانشبو ىوانجم « ىتخبىلا الودتف ىتانلا ىف اهحتفو لوالا ىف

 . ةيديخلاداركالانييو هنيب فلخلا ركذ (؟4١ صو ج ريثالا نبار قف(م) .
 مجرتملا . ها ... اطامجتاو لبرا ةيناثلاو اهب راقامو رقعلا ىلوالل . ةيناذهطاو
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 ( نييقوجلسلا ناطلسل ةمضاخ اهلك تحبو« دالبلا ىف ذئنيح ةمئاق تناكىتلا:
 ىذلا ىدرك ىناورم ريف رخآ ىلع ىفق( م ١٠٠١ ه #15) ةنس ىفو

 كبانأ مال ىبطقلا ( ناكس - نامقس ) ىدي ىلع ؛( طالخ ) ىف ايفاب ناك
 بلج امءريم الا كلذ اهمرهتشا ىتلا ةرادالا ءوس ءارج نم( ناجيب دذأ ) زب ريت
 . ىلاهألا ةمقن هيلع

 امنوكلو ىفارغجلا اهعقومل ًارظن « ناة_سدرك دالب نأ ؛ لوقلا ةوةصو
 بئاصمو ةجح تابكنب تبيصأ « ةرمدملا ةيكرتلا تاراغالا قيرط ىلع ةعقاو
 ناك ىتلا روهنلاو لذاختلا باب سأو ةقرفتلاو قاقشلا لماوع نال . ةديدع'
 ةوقوصالخاب ةماك-اا دي>وت نم مهتعنم « اهيلع ىدركلا بعشلا ( لازبالو )

 ةحاتجلا مدالب نع عافدلل ةكرتشم ةبمج داجياوءرسرمدملا نيريغملا ءالؤه دض

 اهب نوموقي اوناك ىتلا ة_هطقتملاو ةدرفنملا تالواحلا كلت امنن ممدجم مل اذلف

 مهرئاسخ ةدايز ىلإ كلذ ىذفأ سكعلاب لب « رخآو نا نيب مهناطوأ نع ًاعاد

 ىف رظنلا انمعنأ اذإو اذه . اهلثم خر راتلا لجسي مل ةلئاه ةروصب مهابكنو

 راطفاةس+ ىف تكح ةيقوجلس رسأ سخ ىف ةيقوجللا تاهوكحلا )١(

 سرافو ةريزإلاو لا_جلاو ىرلاو ناسارخ تك ىتلا ةرسالا - ١

 . ةنس هن ابكح مادو ( م ١١ؤو  ه 4ة5+) ىف تسسات ء زاوهالاو

 (م ٠١40 هل )ةنمس ىف ثسسأت « نامرك ىف ةنك اهلا ةرسالا <

 .ةلساو» اهكح مادو:

 ب ه811 ةنس )ف تدسأت « ناتسدركو قارعلاف ةكك املا ةرمالا م

 . ةنس اله تءادو (عا1117
 _-ه 5000 تدسات ( مشلا ) ةيروس ىف ةكاملا ةرمالا +

 . ةنس *4 تمادو (م +٠١9

 (م ١1ه جم ) ةنس ف تسسات (لوضنالا) مورلاالب ف ةك احلا ةرسالا سه

 (1458-471 صا حج كب ىرضخا ةيمالسال اممالا خسران )ةلس ج٠ تمادو:



 ل اةهءدل

 .هببابسالا هذه سفن نأ وأ 46 ناآلا ىتح مل .راتلا رخ نم ناتسدركو دركلا:

 .هناو . ةميظعلا هتاليوو بعشلا اذه ةيكن ىلإ امئاد تدأ ىتاا ىه «لهاوعلاو

 .بيصن بعشلا اذهل ىجربالف«ةرمتسم ةيئاد لماوعلاو لاو> الا هذه تمادام

 . لالجمْالاو سؤبلا باينُأ نم صلختلاو ؛ةايحلا رامضم ىف مدقتلا نم
 "دج ةديدش تناك« هذه ةيكرتلا تارافالاب دركلا ةبكن نأ عقاولا فو

 مهاياجسو دركلا عييابط تناك كالذ نع مغرلاب نكلو « ةمرظع اهب مهاليوو
 مييلع ًايرح اعاد اوناكف « نيبصاخلل مالستسالاو سأيلا نم مهمنع ةصاخلا

 مهفوتح درع عادلا اوبهيو اهوزبتني نأ ريغ نم رك ةصرف نوكرتي الو
 .هكلاذ ليبس ىف اولئاق دقو . ةبولملا مهتيرحو « دوقفملا مهطالقتءاو ةموضمملا

 اوعضخممل كلذعمو «اوبصتغاو اوبصغو اوببّناو اوبهنو ًاريثك اوتو ًاريثك
 .نينرقلا فو . صالخاو ةيعاوطب تاموكحلاو كول لا نم دحأ ناطلسل اماه"
 ,ف ةلاسبلاو طاشنلا نم ًاريثك دركلا ربظ نيب دالبملا رشع ىناثلاو رشثع ىداحلا

 دلرتلا نيطالسلاو ءانلخلا ناكو 4 لومأملا نم رثك أ بو راو لائقلا قاديم

 . تامام لاو لزاونلا ىف مهب نوئيمتسي
 نم ًاريثك دافتسا «قوجلسلا ناطلسلا( هاشكلم ) ىرت اننا مقاولا ىفو

 .( امرك ) ىلع اح ذاك ىذلا (تروواق) همع عم هبرح ىف ةيدركلا ىوقلا نم
 .ميلقا ىف ةعساو ىضارأ ناطلسلا مهمطقأف . هتموكح ىلع ءاليتسالا ىف هتبغر
 . ( ناكلخ نبا  يدوعسملا ) . هذه هل مه”دعاسم ريظن ( نامرك )

 .هقوجلسلا (هاشكلم نب دمح)ثيج فحز( 020611١6  ه4ة5) ةنس ىفو

 :مكاح( ىنابذحلا (9 ءاجيمهلا وأ ) هلباقف لصوملا ىلع ( (') اقس ىلواج) ةدايقب
 . لاتق دشأ هالتاتو قيوطلا ىف لصوملا 37 ( شمركج ) عم (ليبدأ )

 .نباف (؟). ه٠.٠6 ةنس ىف كلذ ناك(68١ ص١٠ ج) لماكلا ف )١(

 .نبا ءاجيهلا وبأ همسا مام (م) . نيواولاب اذكه ( وواقس ىلواج ) ريثالا



 - ةهوؤطدل

 (اقسيلواج) ىلت دودوم ناطلسلا اهيف ءاحىتلا( م8١١1  هه٠؟) ةنس يفو

 . () هنايحصي قوشلا ىلأ لبليم نب رصنو اذه ءاجيملا وأ ناك

 ثداوحو تاكرح ىف دركلا كارتشإ نع ثحابمو لوصف ضعمب كانهو

 ثداوحلا ىفو م6١1١ وه ه٠“ و م “1١١١ ه 1451و م7١11 ه ف5 ىنس

 . ىرخأ تاهج ضعبو نيدرامو ليجدلا ىف اهمئاقو ترج ىتلا

 () ةيروس مع« هاشكلم ندمت » فحز ءانثأ(م ١١١٠١ -ه804)ةنس ىفو

 (ةغارم) مك اح ؛ ةيدركلا ةيداورلا ةريشملا سيئر نم لكه محصن ناك ماغلاو

 ماع ءاحيطلا وريم الاو "4 ناذوسهو نبا رالاسلا مههارإ ن ليدحأ

 تسسأت ىرجطلا سماخلا نرقلا فصتنم فو . ةصاخلا مهشويجب ( لبدأ)
 عساتلا فرقلا فصتنم ىلإ تمادو ناتسدركب ةيدركلا ةيوولضفلا ةموكحلا

 . [ ىلاثلا دلجلا عجاو ]

 , 19 ةيكباتالا تاليودلا دبع ىف دركلا -

 نم هرواجي امو ناتسدرك ىف تسسأت ؛ هذه ةيكبان الا تاليودلا ضع

 تاليودلا هذهلف . ماسج ثداوحو لامأب اههف تتأف « تادلبلاو ميلاقألا

 شيج ءاج) ريثالا نبافو لصالا فاذك .٠ )١( قايذملا ىدركلا كسوم
 ىلواج ىلع نيكن نوتل 1 نبدودو» ريمآلا ةدايب هاشكلم نب دمحم ناطلسلا

 لبلبم نب رصنو لب رابحاص ءاجيطاوبأ ءارمالا نم شيجلا ىف ناكو ء وواقس

 رك اسعلا ريسم ىتعل (؟) . +١07 ج  ٠١ ةحفصلار ظن (ىدركلا كوشلاىبأ نبا
 ريثالا نبا ىف اك (م 1١١١ هه.٠ه ) ةنس ىف جيرفلا لاتق ىلإ ةيناطلسلا

 ةليغ( م5١١1 -ه8ه١٠١) ةنس ريمالا اذه لتق )6( .ا1م#صا١ دج

 مسقنت(4) ١94( ص ٠١  ج لماكلا ) . ةينطابلا نمنييئادفلا دحأ دب ىلع

 : ماسقأ ةسخ ىلا ناتسدرك ىف ةيكباتالا تالبودلا



 ماق ام ًاريثك ذإ ٠ ناث_مهدركو در كلا خيراتب هقمشو :تال-ص تاموكملاو

 ىلع ءاليتسالاب ؛ ةيكنرلا ةيكبانالا ةرسأألا مكح نم ( كنز نيدلا دام )

 كلذ نُف . لاتقلاو بورحلا ىف دركلا عم اهيف كايتشالاو ؛ ناتسدرك دالب

 ىرسيلا ةفضلا ىلع ةمقاولا ( )١( ىزنط ) ةئدم ىلع ىلوتسا نيدلا دامم نأ

 ةنس هاشكلم ناطلساا كولمت ( قئرأ ) اهسسأ_ ةيقئرألا ةهركملا

 ما١11ه-هاو09 ةنس تبعشأ مث ( فيك نصح ) ىف م١١11 - ه9
 هرقلا) ةموكح تقف« ( نيدرا» ) ةيمشو ( فيكن صح ) ةيعش : نيتبعش ىلإ
 -ه ما 1ةيناثلا ىلعو « ىلوالا ىلع مارسها ةنع ةيناكرتلا( ةلموق

 .م6 ١16ه

 م 1140 -ه همم ةنس ( طالخ ) ىف اهسسأ  نمرأ هاش ةموكح س «

 ( زيربت ) 5 اح قوجلسلا ليعامما نيددلا بطق كولمت ( ىطقلا نامقس )
 .م[؟ءال_-هك04 ةنس ةيدوبآلا ةلودلا اببلع تضقو

 نيدلادامح م1187  ههم1ةئس ل صوملا ف اهسسأ_ ةيكنولاهموكمحلا

 ةدع ىلإ تعرفت نأ ىلإ اهدالب تءسوتو.هاشكمله كولمم رقنسق 1 نب كنز

 هيلع ىْفَق ثيح م 1999 .ه 53٠ ةئس ىلإ ماد : لصوملا عرق : عورف
 ماا مه مال ةنرس ةيبوالا ةلودلا هلع تدق : ماغلا عرف ٠ لوفملا

 ةلس ةيوالا ةلودلا هيلع تضقو م نلف هما نيس راحتس عرف

 هيلعتضفو م٠118 م ه7 ةنسرسأت اةززلا قرا ملول هلال

 ١11414 هوعقةنس نيا لبرأ عرف.م 1؟17 هدوم ةنس ةيبوبالا ةلودلا

 ما[ هلا ةنس ةيبودآلا ةلودلا هيلع تضقو م

 م1141  همم+ ةنس زكدليا ريمآلا اهسسأ ب ناز را ةيكباتأ س4
 . نويءزراوحلا اهبلع ىفق ثيح ما؟؟ه ه ؟؟؟ ةنسل تمادو

 ةنس (سراف كبانأ )دئاقىدركلا رهاط وبأ اهسسأ_ناتسر ةيكباتأ ده
 كنلرومين اهلعىفق ثيح م1494 ه هكا/ ةئسل تمادق م ١144| اه هج

 (مو ص ا١١١- ج) ريثالا نيا ىف درو )1١( (؟ ج ةيمالسالا ممالا عدا )



 تبوك

 ( شاطروميت ) عم اهنم فحز مث . م54١1 -ه ه74 ةنس ( ناتهم )ربنا
 نيعجارالنق مث نمزلا نم ةدم اهرصاحو (دمآ ) ركب رايد ىلع (نيدرام) مك اح

 ىلع ىرخأ ةلمح نيدلا دامت درج هسفن تقولا ىفو . ًاًبيش اهنم الاني نأ ريغ نم
 ةعضاخ تناك عالق ةدع ىلع ةلجلا هذه تلوتساف « ةيدركلا ةبديخا ةريشع

 نيدلا دامتل مح ىذلاناكو ( شوشلا )و (ةرقعلا) لثم ةيدركلا ةريشعلا هذهل

 نا« دارك آلا ءالوه دض ةيبرهلا تاكردملاو تاراغالا هذه مايقلا ىلع

 ىمابملا ةفيلخلا شد ًادضع ناك ( ىديجلا ىسيع ريمألا ) وعدملا مهسيئر
 . لصوملل هراصح ءانثأ ( هللب دشرتسملا )

 اهريغو ( بيشآ ) و ( لبرأ ) 5 اح ( 20 نأ دبع نب ءاجيملا بأ ) امأو
 قوت نأ ىلإ ( نيدلا دامت ) ىدل ثيلو لصوملا ىلإ بهذ دقف « تابجلا كلتب
 ىلوت ىلغ ؛ ءاحيطلا ىأ ةئرو نيب عازنلا دت_كاو نتفلا تماقف . هللا ةسمحر ىلإ

 هذه ىسعأ ىف ل_خدتف ةدرفلا ( نيدلا دامع ) زاهنتا ىلإ ىدأ ام « ةرامالا

 مدهو اهلع ىلوتساو ( بيشآ ) ةنيدم ىلع فحزو . اضلأ ةيدركلا ةرامالا

 ءارصاالاو د ركلا ءامجزلاب لكدنو م( ١١45  ه ها) ةنس ةئيصحلا اهنملق

 ًائيش ءاجيطلا ىلأ ةرسأال ةعضاخلا عالقلا قاب ىلع ىلوتسا مث « ًاريبك اليكنت

 حتتفاو ( ركب رايد) دالب ىلع راغأ انيحماو وعمه ةهمفتس اهملع ىلوتسا هنأ

 قوذلا نصحو نازخو درعساو ةَرْئم ةئيدم اهم. ندامو عالق ةدع اهنم

 ةنيدم دصقو كالذ ريغو نينرقلا ىذ نهحو ةيسلاب ندحو سيلط» نصحو
 دصق كنز ندلا دامس نا اذ_-ه نم نيبتيف . اهرصخ ىنيح_ ىتاحو دمآ

 دماآ رصح ثيح م 8١1غ ه همم ةنس تناكىلوالا ةرملا « نيترم ركب رايد

 اك مو+مةنس تناك ةيناثلا ةراو ( روواص ) رولا ةعلق حقو اهحتفي و

 : مجرقملا . ( ةزنط ) اهنم ركب رايد نم ةريثك اعالق حتفف مدقت

 اظفاحم ناكو ( د_حأ ) ىعدي اذه ءاجيطلا ىلأ دالوأ دحأ ناكو )١(



 دحام ات

 لبج)و قازورلالابجو ةيراكملاادالبلا ًاميردت عمم ذخأ كلذ دمبو « ًائيشف

 نبال لماكلا ] . خلا ... ( ةيبرلا ) و ( ىنابعشلا )و (روره ) عالقو (روملا

  بالجلا) ةملق ىلع نيدلادامم ىلوتسا ةدم دمبو .[1 ص ١ - ج ريثأألا

 410 همساىلإ ةبسن ( ةيداعلا )مماابماع قلطًاواهتحواهرم مث ءاضيأ (بالك
 دالب ىلع اذه ىكنز نيدلا دام راغأ( م 1١15 هه4# ) ةنس ىفو

 ةئس ىفو . (شاط نالسرا نب قاحبق) ذئنيح اهريمأ نم اهذخأأو (روزرهش)

 ةملق ىلع ىلوتساو «ةيراكملا دالبلا ىلع ةريك ةلملسرأ (م 1145  هاهس#)

 :( ذوريا ) عالق ىلع ىلوسا كلذ نم ةئس دعو . اهعح مث ( (9 ىتابعشلا )

 'اهريغو (نينرقلا ىذ نصح) و ( قوذلا نم> )و ( درعس ) و ( نازي ) و

 « نيدرام ) فارطأ ىف ىحاونلا ضعب ىلع كةذك ىلوتساو . عالقلا نم

 .ناطلسلا ءارمانم بوطشملاب ريبشلا ىلع نيدلا فيسدلاو وهو ( ىثوت ) ةعلقل

 :اط نر فالا راصح ءانثا (اكع ) ةملقل ًاظفاحم ناك ثيح«ىل وبالا نبدلا حالم

 فلوملا . قرشلا ىلع نييبيلصلا ةراغإ دبع ىف
 ةعلقلا هذه ةبسل نم ءاج ( ةيداىلا ) مسا نأىوتسملا هللا دم ىرب (1)

 .لوقيو . م ١945  هممم ةنساهبم ناك ىذلاءىمايدلاريمالا ةلودلا دامع ىلإ

 لالطأ ىلع اهانب ذاءىكنز نيدلا دام مماب تيمسةملقلا هذه نإ ىوآلا توقاي

 :ةيراكطلا دارك الا نم مم ةملقلا هذه ناكس ناو « اه.رخ ىتلا ( بيشآ) ةعلق

 هتناك بيشآ ةملق نأ» «مب ص ١١  جريثالا نبا فإ فلولا . ةقيرعلا

 جبلهأو ةيراكسملا داركالا لاومأ اهب . اهعنمأو ةيراكجلا عالقلا مظعأ نم

 ءنالا ةامسملا ةعلقلا اهنع اضوع ىنبو اهءرخأ ىكنز نيدلا دامص ابحتف نأ دعبو

 رهاظلاو «ةب رجلا ىه(بيشأ ) ةعلقو ةرماع نالاىهودبقل ىلإ ةبسن ( ةيداعلا)
 هنآلا ةباغل دارك الااهركذي اك ةعدقلا ( ىديمآ  ىدامآ ) مما نع ةبرعم اهنأ
 . مجرتملا ( ةيخيرات ةنيدم لالطأ ىلع ةءلقلا ءانب ليلدب

 ةورس « ىلا ) نع ةرابع ىه ىتلا ةيناربملا دارك الا عالق نه هو (؟)



 6و

 . الانم اهنم لئي لو اهرصاخ ( دمآ ) ىلع نيئرم فحزو

 .قاطاسل ( ىلأ- اكدع) و 27 ( ةيبارلا ) كاح )١( ىلع ريمأألا عضخو
 نردلا دامع لسرأ نمزلا نم ةدم دعبو . ىضرو ةيعاوط نع ىنز نيدلا دامع
 ةملق ماحو ةيونشبلا داركألا ميعز ( نيدلا ماسح ريه ألا ) ىلع ةيركسع ةلمح
 .اهجاردأ ةلجلا تداعواط هراص> ءانثأ تام نبدلا دامعنكلو . ) ( كنف )
 .ما5:١١ه 6541١ ةنس

 ثادوحو عئاقو؛ اضيأ ( ةيقتد الا ةموكسحلا )ركب رايد ةيكبات الو اذه
 .( ءادنلا وأ ب ًاريثك ومدطصإ اوناك ثيح « ناتسدركو دركلا عم ةماه

 ىف دارك الا ىوق نم ةدافتسالا تارص نويسايعلا ءافلخلا لواح دقو

 . ةفالغلا سيج ىف مذوفن فامضإو كارتأالا ةكوش رسك لجل مهمادختسا
 سيج ىف ؛ ةريهشلا ةيديجلا دارك الا سيئر ( ىسيع ريمأألا ) كارتشا امو
 زراب لاثمالإ ه 574 ةنس هللب دشرتسملا ةئيللا لبق نه همادقتساو ةفالحلا

 ( لماكلا ) . ةسايسلا كلت ىلع

 ثيح « ةيدركلا ةيبوأألا ةلودلا سيسأت لوأ ناك نيئسلا هذه ىو
 .تعسلا مل( م 1178ه هاك )ةنس مات الالقتسارمدع ةرسألا هذه تلقتسا

 مجرثملا ٠ ريثالا نب ١ . (ارفعزلا ء رشوك « حرف « ىنابعشلا

 ىتلاو ةيبارلا بحاص ىدركلا ىسيع نب هللا دبع نب ىلع ريمالا وه )١(
 .ىنوااداوق دحأ ديب اردغلتقىنز نيدلادامب هقاحتلادعب و. اهريغو حرفو

 ءباتك ىأ ر ىلع ةيندملا هذه (؟) مجرتملا .5 ص 1١ ج لماكلا: رقج ىعدو

 هفلؤاا. (قالوب  ةيباو ) لوقي ثيح « ( قالوب ) ةنيدم ىه ( همانفرش )
 معقاولا ( رمع نبا ةربزج ) ةدلب _لر* ةبيرق هذه ( كنف ) ةعلق (ع)

 . (مجرتملا : ناخسرف ةريزجلا نيبو اهندب ) فلولا . ةلجد ىلع



 تح 6١ه

 فسوب ) فاطلسلا شيج مظعم ناكف « ءاحم ألا عميمج ىف ًاريبك ًاعاسلا ابك المأ
 نبذلا دارك ألا ءارمأالاو ةيدركلا رئاشعلا نم ريثك نم افلم ( نيدلا حالص
 ةيراكملا دارك الا لاثمأع ةعساولا هتاحوتفو ةميظعلا هبورح عيجج ىف اوكرتشا
 ةيرازرولاو ةيديجلاو « ةيناروسلا  ةينارهسلاو « ةيناريملا  ةينارهملاو
 ةميظعلا ةنطلسلا هذه تناكو . [ ”١ ص ىسدقلا حتفلا يف ىسقلا حئملا ]
 . )0١ ةينيمرأ ناتسدرك ةريزإلا « ةيروس « رسم : ةينّألا راطق الا لمشق
 دعب تمسقتا ىتلا ةلودلا هذ ًايبهذ ًارصع ناك نيدلا حالص رصع نأ ًاقح
 ةيبوبأ مسق « كح ماسقأالا هذه لوطأ ناكو . ةريبك ماسقأ ةدع ىلإ هتافو
 ناتسدركو ركب رايد دالبل () ىتاهءلا حتفلا ةياغل ماد ىذلا ( فيك نصح )

 (رمع نبا ةربزج ) ف تسسأت « ةيكنزلا ةموكحلا ضارقنأ دعإو

 ( ةيزيزملا -نازيزع ) ةرسأ نإ لاسقيو . ةيدركلا (7 ( نازيزع ) ةموكح
 هذه تماد دقو . ديلولا نب دلاخ ريبشلا ىلاحصلا ةلال_س نم ردحنت هذه
 اهملع تضق ىتلا () ةيردنيابلا ةموكحلا روهظ ةياغل ةريزجلا ىف ةموكسحلا
 عوضخ ةياغل ةريزجلاب ترمتساو كلذ دعب ىرخأ ةرم ترهظذا . ًاتقؤم

 ىتلا ةيدركلا ةينطولا تارامالا دادع ىف تلخدو ةينامنملا ةلودلل ناتسدرك
 [1  ج ةيمالسالا فراعملا ةرئاد ]ةينامئعلا ةياجلا اهنامث

 فالحلا بد « هللا نيدل رصانلا ةفالخ ىف ( م ١١46 ه هما )ةنس ىفو

 م وب هنس ىف كلذ ناك («) . ةقربلاو برذلا سلب ارطو نما اذكو (1)“

 هذه نمو( همانفرش) ىف درو اك(دلاخنب ناملسنب زيزعلا دبع ) ىلا ةبسن (©)
 .ةيناخردبلاةرسالا سأر واهم ءارمالا رخأ(اهشاب ناخر دب )ةريزجلاب ةكاملا ةرسال'
 ناتسدركو ركب رايدب تماق ىتلا ( ةيلئيوق قألا ةكارت) ةموكح ىه (4)
 مجرأملا . نييوهصلا لبق



 د ١مل

 . تم (0) ةيدرك ةينطو ةروث بيط عالدن ىلإ كلذ ىدأو « كرئلاو دركلا نيب
 تقملأو نيتنس ةدم ترمتساو . اهلك ناجيب رذأ « ناتسدرك « ةيرو- ملاقا
 اينم ضرغلا ناك ه ةينيد ةركفل مهيب حلصلا ديا نيف رطلاب ةحدارئاسد

 نكلو . ايقودابق « ةيروس؛ ةريزلا : ةديقزأ ىف ىراصتلا ىض داحمالا
 فالتخاىلإ حلا و ةدايساا ىلع عازتلا ىغْفَأ ثيح « اليوط داحمالا اذهمديجمل

 مهني ةيومد كرام ترادو لاتقلا فاوكيتشافءى رخآ ةرم كرثلاو دركلا
 ةيروسلا دالبلا ضعب نع دركلا ءالج نع ترفسأ ىتح « نمزلا نم ًاحدر
 . ( ةنذآ  ايكذك)و

 02( مسررانلا اذه سفن ىف ديدش فالخ بشن هنإ «اري الا نبا لوقو

 ىلإ كلذ ىضفأف [ ةيناكرت ] ةأرما سرع لوح ةريزإلاو لصوملا دارك أ نيب
 لصوملا ريمأ ريزو ( زاعاق نيدلا دهاجم ) لخدتف . ةيماد كراعمو ريبك لاتق

 .( "4 ص ١١ - ج ) .بشانلالاقلا ران دخأو مهنيب حم سأو ىمأالا ىف

 لاضن ىف ناك « يدركلا بمشلا نأ ىلع ةيؤضراتلا عئاقولا لدتو اذه

 مهعمدحتيو ًابلاغ مهملاس ناك دقف ىراصنلا هن اريج فالخم « كرا راس

 [؟- جةيمالسالا فراعملا ةراد ]بناجألا الا نم نيحاتجملاو نريغملا دض ًانامحأ

 ةنس سرام ”  ه 644 ةنسرفص ؟5 )ندلا حالص ناطلسلا ةقو دملبو

 .لجنلا نيدلا دامعذخأف . ناتسدرك ىف مهتناكم نويكنزلا درتسا( 5

 ل

 ,ةنيبو نبدلا حالص ناطلسلا نيب عقوام ىلا ةرقفلا هذه. فلوملا ريشي ( )١
 1١  ج ريثالا نبا. ميلاقالا نم اهريغو ناتسدرك ىف ةمئاقلا ةيكرتلا تارامالا

 هم١ ةنس ثداوح ىف ريثالا نبا ىف اك ءدركلاو ناكرتلا نيب ب رهاظلا (؟)

 قه ةعما ماع نأريثالا نبا نم دخرتيو (م) ةيرصصملا ةمبطلا صا١-ج



 ل وهوة ادم

 (م 1؟14-ه518) ةنسف مث. ( ىكز نيدلا رون ) هيخأنم « كيلقلا عاطقا

 ةوق « لصوملا كاح هيخأ نبا هيلإ لسرأف ةونع ( ةيداعلا ) ىلع ىلوتسسا
 ( نيدلا دامس ) ىلوتسا ةدم دعلبو . كلذ يف حلفي ملف اهدادرتال ةيركسع

 طخس بستك ا هنكلو ( ىشاوك ) ةءلقو ( ةيراكملا ) عالق نم ضعب ىلع
 نولهأالا لصتا كلذل.سانلا نيب هريبدتو هتريس ءوسنم هيلع مهتمقن وىلاهالا

 . مهبلط ىلف ةدجنلا هنم اوبلطو ( واول نيدلا ردب ) لصوملا بئانب ارم
 ىديأ ىف؛ نازوزلاو ةيراكألا عالق تطققس ةدجنلا هذه لوصو درجعو

 تطقدس )م امك" _ مهدلكف زةنص قد. لصوم لا كال دالبلا تفوت نيله ألا

 م1116 ه515 .ةنس ىف ناك ةيدامعلا ةعلق طوقس نأ اك . شوشلا ةملق

 ةفلت# بئاصعةريز+!وقارعلا دالب تبكن( م1550 ه5 )ةنس ىفو

 دعتال رئاسخ ىلإ ىدأ ام « ناقوطلاو فصاوملانم عاونأو طحقو لزالز نم
 ءالع فحز « حيراتلا اذه نم ماع دمبو . حاور الاو لاومالا ىف ىمحن الو

 هاش نيدلا لالج ) نم زاعناب ( ةينوق ) اح قوجلسلا (© دايقيك نيدلا

 كالملا ) اهدحأ نادل وهل ناك«( دودومنبدوعسم نبا هاش نالسرا نيدلارون (ْ

 ىكتنز نيدلا رونذأو ( ىكنز نيدلا دام ) ىتاثلاو ( دوعسم نيدلا زع رهاقلا

 5 دوه سم نددلا زع رهاقلا تكالملاو هيخأ نإ اوه لب هاذا سيل انه روك ذم لا

 مورا دالب كلمءنالسرا جاقنب ورسسخيك نب ذابقيك نيدلا ءالع وه )١(
 ةدع كللمو ( دما ) بحاص دوعسملا كلملا دالب ىلإ 5؟م ةنس نايعش ىف راص
 هاشم زراوخ نيدلا لالج عم دما حاص قافئا ؛ كلذ بدسو . هنوصح نم

 ةربزجلا بحاص فرشالا كلملا فالخ ىلع ءاهريغو قشهدب>اص مظعملاكلملاو

 نيقفتم اناكوء مورلا كلم دايقيك ىلا لسرا كلذ فرشالا ىأر اماف« طالخو

 2000 ”مجارتملا * . ريثالا نبا ” . . .دمأ بحاص دلب دعي نأ هنم بلطي



 ل هوا

 حلو « ابعالق ضءإ ىلع ىلوتساو (ركب رايد ) ىلع« هنم ءارغاو ( ىزراوحلا
 )١( . ( لماكلا ) . دابملاو دالبلاب رئاسملاو رارضالا نم ًاريثك

 ( لوفملا ) نييناذيابالاو نييمزراوملا دبع ىف « دركلا ©

 ( سورغاز ) لابج دارك أ تبيصا م 1917-ه514 ةنس ىف ( | )

 نأل.دالبلل مريمدتو نييمزرا وللا تاراغإءارج نم ةديدشتابكنب اهداهوو
 ىمسابعلا ةفيلخلا ىلع ًامرمرع ًاشيج لسرأ دق ناك () ىزراوملا د#ناطلسلا
 لاّضنلا ىف رارملا شدجلا اذه كيتشا « لاحلا ةعيبطإو « ( هللا نيدل رصانلا )

 ريثكب ( هاشنامرك )و( ناذمج ) نيب بيصأ مثء قيرطلا ىف دركلا عم لانقلاو
 ةايحب تدوأ ةريثك جولث لوزنو سراق درب نم تابكنلاو بعادملا نم
 كارثألا مجرت ونبوأ دارك الا | راكه وني مهم قل نميف عمطف ٠ .نيريثك
 (1© ص١٠ -ج بلماكلا ٠) ريسلاالا ءاعمز ذاك لإ مهن عجري لف عوفطخم

 موزبملا شيجلا لوافي « نيدلا لالج وهو دمت ناطلسلا نبا 2 فحز مث

 بلسلاو بهنلا دي قلطأو قارعلا ىحاوت ىلإ ناذمم نم « ةديدع تامزه

 ثدحأو .( قوقادلا) ةملقو ( هب وقعب )و( هردب )دالب فارطأ ىف ريمدنلاو
 ابك اح مهلب اقف ( لبدأ ) وحن هجوت كلذ دمبو . ءاحالا هذه ىف ةماع حءاذم

 ءالع هاشمزراوخ وه (؟) .ةيرصملا ةعبطلا نم إى ص ١؟- ج )١(
 .روهشو ةنس نورشعو ىدعا هكح ةنم < شكم د نيدلا ءالع نب دم نيدلا

 ناتسزوخ دالب ىلا ندلا لالج لصو م 9؟؟ه ه-<؟:ةنس ىف ىا (؟)
 مه ردا ىدلرتتلا نم اهلا بره ناك ؛ ددحلا دالب نم هتيم ناكو قارعلاو
 ناتسزوخ> ةمصأع رسل رداحو ء سرافو نامرك ىلع ىلوتسأن ( هنزغ ) ةملق ةمك-

 رتسث راصء كرت 9 . اياسكايو ايارداب ىلا هايارس تاصو ىد اق بلسو بيموت



 تا ب

 .هلإ مهمحرأف ميظع رييدتو ةنسح ةسايسإ ؛ ( () ىروبكوك نيدلا رفظم )
 ىلوتساف ( ناجيب رذآ ) وحن نيدلا لالج همنا مث . ءامد ةتارا ريغ نم ءارولا

 دعلو . ( زيربت ) ةنيدمىلع (م 1؟؟14 -(9)ه571)ةنس ىو ٠ ةغارم ىلع الوأ

 )م 5١7١م5 ) ةنس ( طالخأ ) ةنيدم ىلع فحز « ناتسجركل هوزغ

 ةمواقمل ءابحتف نم نكمتي ل نكلو « تارم ةدع ًاديدش ًاراصح اهرصاحو

 ماسح بجالا ) ىبوي الا اهكاح ةدايقب ليوطلا مثربصو ةديدشلا ابلهأ
 دوعل إو اهنع راصملا كننينأ ىلإ نيدلا لالج رطضا امثء (دامح نب ىيعنيدلا

 #6 ء؛لاضنلاو بورحلا هذه يف ( طالخ ) دالب تبرخت اذكهو . ًايئاخ اهنع

 ترج ىتلا بورحلا ىف ترصد ( نازوزلا ) دالبو ( ةيداعلا ) فارطأ نأ
 هيبونجو ناتسدرك ىلاعت نأ ةدالملاو . ( نيردلا رون )و ( نيدلا دامع )نيب
 ةمزآو ةيداصتقا ةقئاشىلإ تدأ ةحداف راسخ ىتهو ةديد تابكنب .سيمأ

 50٠0( و ١5١ ص ١؟  ج لماكلا ) ع وجلا نم ريثك قلخ اف تام؛ ةديدش

 نيدلا لالج فحز ( م 1١١5 ه 3551 ) ةئس لاوش لئاوأ فو

 .هفحز لصاو مث اهيلع راصحلا قيضو ( طالخ ) ىلع ىرخأ ةرم هاشمزراوخ

 ىرقلاو نادلبلا نم ًاريثك صدو برن .ىدوجلا لبج ةباغل (شوم) قيرطنع
 امت « نادلولا اهنم بيشتو دولجلا اط رعشقت عياظف اهيف ثدحأو اهم ىم ىتتلا

 مبمظعم لضفف ةرجلا ىلإ ىضفأو ناكسلا نب فوحلاورعالا راشتنا ىلإ ىدأ
 .ىذلا نيدلاءاسح ِبجاملا ( طالخ ) ؟احامأ ٠ (بلح) فارط أ ىلإناطوألا كر

 راس مث لاومالا بلسو دالبلا بهنف هب وقع لصو ىتح قاردلا وحن هجوتو
 ةميظع ةلتقم اهلها نم لتقوءآرهقو ةونع اهحتفو اتوقادلاىلا اهنم نبدلا لالج
 .نبا ...هتيامح اوبلطف لصوملا بحاصل ىهو جيزاوبلا لهأ رمالا اذه فاخأو

 هبجر ١0 ريثالا نبا ىف (؟)ىلع نيدلا ديز نبا )١( .17هص ١؟ج ريثالا
 مجرتملا . 599 ةنص



 سوو

 "ايتو ةقئاف ةماجش ىدب أو « ىبوي الا لداعلا كلملا لبق نم اييلع ًايلاو ناك
 * نم ويلا فرش الا كلملاةلزعدقف  طالخ ةعلقل نيدلا لالج راصحءانثأ ًاردان
 “قف هفلخ ىذلا 2) كبيا نيدلازع هلتق مث . لومأملل ًاقالخ آريخأ هبضنم
 « ىرخأ ةرم ( طالخ ) ىلع نيدلا لالج فحز دقو .ًاتاودعو ًاماظع ملا
 ىتح « اهيلع راصألا قيضو اهرصاحو روكذملا نيدلا ماسح ةقو دعب كلذو

 ةلئاقملانم نيدوصحملا ىف فيسلا لمعأف روهش ةعسق دعبهدي ىف ةعلقلا تلقس
 . تاقبوملا حقوأأو متارجلا عنش *أ بكت راو« مهب أ ةركب ىلع مهلتفو ىلاه الاو

 لاضنالو لاتقلا ىف نيدلا لالج كيتشا ( م 180 _ ه5 ةنس ىقو)

 بحاص ىف ىلوي الا فرشأألا كلملاو « مورلا ناطلس دابقيك نيدلا ءالع عم

 رط_تا مث ( ىوخ ) لهو ىتح رقبقتو مازملارش امهم امأ مزهلاو « ماغلا
 ىعدي« بورملا هذه يف فرش الا كلملا شيج دئاق ناكو .امبعم حلصلا دقمل

 . ةريبشلا ةيدركلا ( ىراكلا ) ةريشع نم ( ىلع نب رمع نيدلا زع )
 هنماوعزناو نيدلا لالج رتتلا قياض ( م 1801١ -ه 574 ةنس ىقو)

 راذتعالاو ٍميلستلا ىلإ الايم ( طالخ ) ىحاوت ىلإ ايئاخ دامف ( ناجيبرذآ )

 نييذلا دارك الا ءالؤه ء رثتلا مامأ نم دارك الا ىلإ اثجالو لب . ةرملا هذه
 توم م ملظلا بورض مدالببو مهب لذأأ

 نكيمل ىذلا رئاجلا ناطلساا اذه نإ « لوةلأ ةوفصو . ةيربربلا هلامعأب نيعججأ
 ا كراج تالا لاس بر اهشيج عم لصو؛ةمذ الو الإ للاف ىعرب

 مهتم اولتقف . هشيجبو هب اوطاحأو ًاضيأ كلانه رثتلا مج . قحلف اه ىلرب ةلاحج

 لا راغلاو ابنا مهتلسن ثيح . وذم رذش ىب نم اونتشو ةميظع قم

 «لامفالا ءيسلا ظحلا دوكتملا شيجلا اذه ملظ نم نيرص الآ تقاذ املاط
 7 دقو . لامعألا نم م..ديأ تددق املءازج «ريخأالا ءاضقلا مهبلع تضقو

 « طالخو ةريزجلاو قشمذ ٌبحاتم ىبونآلا فرشالا كتملا كولم )١(

 مجرنملا 7.400 صال جت ريثألا قنا .ةتلؤد “ىف ديبكا ريمأو
() 



 د اا

 . ةينوقب مورلا اطلس دابقيك نيدلا ءالع ىلإ ءاجتلالا نم مهم ضعل نكمت

 داليلا نال . داسفلاو ريمدتلا لماوع نم ناتسدرك سلختي مل اذه لك عمو

 مهريمدت نم تن ىتلاوأ ءنو يم زراوحلا نويلالجلا اهرمد ىتلا ءاوس ؛ ابك
 آدحأ اوكرتي مل نيدلا رعتلا ىدبرأب بيرختلاو ريمدتلل ىرخأ ةرم تضرعت دق
 « () هيفيرك 9 ةريشع ةمواقم الواف . هولتق الا ( دمآر ركب رايد ةئيدم ىف

 ف ًادحأ رايدلا كلتىف اوكرت امل  رقجتلا ىلع مدابجإو مط اهدومسو ةذركلا

 قلرط نم تراس « رجلا ن نم ىرذأ ةقرف نأ فس الا عاود نم 05 .ةايملا ديق

 ايهدن اني تايجلا كل درر ا ةييس ١ ( نفد ىحاون لإ رخآ

 0 ا ا

 ىلإ كلذ ءازأ رتنلا رطضاف « ةفالحلا راد دونج نم ةمذرش امهعمو قوقادلا

 . 9 ةروكذملا ةراغالا نع لودعلا

 نيدلا لالجءمزبنا اًلهصخام ام ء؟+ء5و ص ا+ ج ديثالا نبا ىف درو )01(

 اودصقو نزراو « نيقرفايمو « د-هآ داوس رقتلا بهن : ( دمآ ) ىلع رقتلا نع

 مهب اوردغف ءاوماستساو#ونمأ مث لانق دشأ اهلهأ مهلتاقف ( درعسأ ) ةنيدم

 كيذك اهف اولمفف «ةزئطهةنيدم ىلإ اهنم اوراس مث . . مهعبأ ةر كب ىلع مواتقو

 نم ةفئاط هيف «ةيشررقلا ىداو»هل لاقب ةزنط نم برقلاب داوىلا اهنم اوراسو

 هيلا قدرطلاو ةريثك نيتاسبو ةيراج هايم هيفو ( ةيشل رهلا ) مهل لاقي دارك الا

 رغتلادامف«ريثك مهنملتقو مهملع اومنتماو هنع ممومنق ةيشارقلا م ملئاقف قيد

 رخاوأ ىفو . همخلمو اذه فالخ ريثالا نبا ف ىذلاو (4) . مهنماوغلبي ملو
 نم اواتقف ليرا لامأ ىلإ ناجيب رذأ نم رقتلا نم ةفئاط لصو ه 52م ةنس

 دلب اواخد نأ لإ ريغو ناقزوجلا دارك لاو ةيئاوبالا ناكرتلا نم مهقيرط ىلع

 عمسي ل ىتلاةعيتشلالامالا اولمصو هب اورفظ نماولتقو ىرقلا اوبهنف ( لبرأ )

 ا



 ل عمد

 هع وج ضاضفتا دمب هنإ لوةنف هاشم زراوخ نيدلالالج ةيدضق ىلإ دوعن

 ةيدركلا رئاشعلا دحأ ىلإ ءاجتلالل وه رطضا ؛ هلت قرفتو هأوح نم
 ءارج نم مقنلا دشأ هيلم اقان ناك ًايدرك نأ ىوربو. ماك -ه 114نس

 ( طالخ ) برح يف هوخأ لتق دق اضل ناكو «ةناهالاو ملا نيم هنمدلا اه

 ةرسأالا سيئر ملع ريغ نم ةليغ هلتفوهل دصرتف « نييمزرا ومما نييلالجلا ىدبأب

 يئاجلا ناطلسلا اذه ىلع ىضق اذكهو . اهلإ اجل دق ناطلسلا تراك ىتلا

 م 1١81 ه554 ةنس نم لاوش فصتنم ىف ريخألا ءاضقلا « )١( رتبتسملا

 . [ لماكلا . ىنيوزقلا دم . ىنيوجلا رظنأ ]

 ًالضف هناف « ًادج ةميظع اذه نيدلا لالج دب ىلع ناتسدرك ةبيصم نا

 نيذلا رثتلا ىدبأب ناتسدركب فرخأ تدارك لازنا نم «هركذ مدقت امع

 .774و”8 ىتتسىؤكافسلا ناطلسلا اذط نيدراطمالإ رايدلا هذه اودصتتي مل

 : موعبتي مو هدالب ىف ماقأ ناجيب رذأ ىلإ رت-تلا دوع لب را بحاص غلب مل

 لالج نا ىمرافلا « هديزك» خيرات بحاص لوقي )١( .«.ال ص جا+

 المث ناك ل: امل هنأو ءهنم قيفيال ركسلاب هرمس رخآ ىف ىلتبا دق نيدلا

 اهائافل ةيئالا ةيسرافلا ةيعابرلاب لثمت هذه هلا اقصوو . هلوح ام كردبال

 تساوخ دهاوخرب هج نار” ىمز اهاش

 تساوخ دهاوخر هج نارك ىب ىتسمزو

 شيب و سو عدو بار 3-0 ناوجو تسم هش

 ق وأ ةقتمملا 0 ّك ناطاسلا ة.غر نوكت 57 اذام : اهانعمو

 هيدي نيب نم ردعلاو ايارخ ملاعلاو انا ركس ناطلسلا ناك اذإ 7 اهراخخو اهتوشق'

 ةهلاح نوكي اذاق ءهب طيح هفلخ نمو
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 .هلابلاب نيمصتمم اهناكس اهرجبف ريمدتلا مامع ترصد ىتلا داليلا نمض نف

 ه« نيقرافايم ؛ نزرأ « ركب رايد ندم :دالبلا ىف تتشتلاب اونمو داهولاو

 .لاومأالا ىف رئاسملا نا ةصالحلاو . نيبيصن « نيدرام « طالخأ « درغسإ
 .ادج ةريثك تناك حاورأالاو

 ناكل « ًادج ًاسرشو ءامدلل اكانسو ًارئاج اذه نيدلا لالج نكي ملولو
 بمشلاةقادص بستكي نأ« هنأت ةدشو هتعاجش لضفب « بيرالو هناكمإ ىف

 نيصصدملا نيريغملا دض ةيدركلا ىوقلا نم ديفتسيف« ةتباثلا هتقثو ىدركلا

 هقالخأ نكلو.ةبواسملا هتيرحو موضيملا هةح درتسيوهل نيدراطملا رثثلا نم
 ءاضقلا ىلإ ىدأ « ءامدلا كفسل طرفملا هليمو ةذاشلا ةداحلا هعايطو ةطحنملا

 ةيس الو ءدابعلا ءانفاو دالبلا ريمدت ىلع ةوالع « ريخألا ءاضتلا هيلع
 5 « ناتسدرك »

 .تابكن ( دوزربش ) دالبب لوغملا لزنأ ( م 147ه 548) ةنس ىفو
 .اوامأف ( م |؟ه8_- هك ةنس ) ركب رايد لع ىرخأ ص اوراغأ « ةلئاه

 . ريمدتلاو ليتقتلاو بلسلاو بهنلا دب اهف

 .لصوملا مك ام ( لل نيدلاردب ) لسرأ ( م 1؟٠0  ه 544 ةنس) ىفو
 ةححم « رمع نبا ةربزج » ةدلب ىف ةيكبان الا رخآ دوعسم كلملا ىله ًاثيج

 . هدالب ىلع ىلوتساو هيلع ىغقف هنم هتنبال فاصتالا

 .نملا ءامنص ىف ترقتسا دق «زمن هدلبب () ةيلوسرلا ةموكملا تناك
 رومأ ءايلوأ مظعم ناكفءرارقتسالا ماع ( م1324  ه595) ةنس نم ءادتبا

 .ىدركلا رصنملا نه «تاريم ألا ضعب ىتح اهفظوم رابكو_ةموكبملا هذه

 : .نييبوبألا نا ار 0 010

 . نعلاب مهءابتاو



 568 ص

 4 - ج ةيمالسالا فراعملا ةرئاد ] . نيا ىف اوناكنيذلا نيبو الا ةيقب مع
 .[ 16١ ص

 بشن ىذلا لاتتلاو بورحلا ىف اليلق الإ دارك الل ركذ درب ال - (ب)

 تايالولا نا ( اهكنابج ) خيران نمذخوتب . ( لوغملا ) نييناخليالا دهع ىف:
 ريم الا دلاو (انأ نوغرأ) ريم الا ابكحي ناك لوثملا دبع يف ةيناتسدركلا
 ىلإ اولصودق اوناك نيذلا دارك الا ءال هنأ ىلع انلدب امب . ريبشلا ( زورون )
 اوناك:نييب و الا دبع اهاحر ترادوتلا كرامملاو بو رألا ىف ةربشلاو دجلا ةق

 اونكمتي ل مهنأل . ةبيصملا لاوز نيرظتنم مداهوو مهابج ىف اوشكنا د

 - يوق سيئر ةرصأب هيوق ةبمج سيسأتل مهوب امف ماتلا داحمالا نم

 نم ذئني> مدد ناك ام لقألا ىلع اهب نومواقي « الثم نيدلا ع

 تارجابملا لويس مث . نيدلال الج ناطلسلا ةدايةب (نييمزراوملا) زغلا تاراغا

 مهلك قرفتل الإ كلذ امو. دالبلا هذه ىلع ققدتلا ىف ةذخآ تناك ىتلا ةيرتدلا

 :يبسافلا نيريتملاو بناح اهلا مامأ رخ . الا ءميضعب نالذخو

 ناتسدرك ىف تربل ؛ ةملالا لاوح آلا هذه ىلع نيئس عضب ىضم دعلو

 وهو ( نادوت نب كلام ) فحز ثيح « ةريهشلا ( وك اله ) ةيكن قارءلاو
 (1)1؟ها/ >8 ةنس ىلوثملا شيجلا عئالط دئاقو ريبشلا «نابوج» ريم الادلاو

 « راهم > ةملق هزكرم ناكىذلا ىناربالا () ناتسدركو ناذمحم ىتيالو ىلع

 . ( دادعب ) ىلإ هسفنب ( وك اله ) هجوت ةنسلا هذه يفو . امهدلع ىلوتساخ

 كلذ ناك ( م6 ص 'لصوملا خيرات ) باتك فلؤم ىأر ىل-عو )0(

 ىدحا انه « نات سدرك » نم ضرغلا(؟)فلؤملا . .م ا؟1]9 - ه4 ةنمع

 ةقجالسلا دهع قءريبعلالابجلا ملقا اهنم .فلأ ناك ىتلا ةمبرالا تايالولا :

 قالطا اهيج دركلا ام كسل :يىتلا دالبلا ىنعمم <« ناتسدرك »نال. مثدعب رتتلاو+

 ناتسدرك ة ةيالوا مسا وهو دودحم رصاخىنعم ناينعمول ء ظفاللا اذهق . ثيدح-
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 ئاسخب ةنيدملا هذه تبيصأف هقيرط ىف « هاشنامرك » تناكلالا ةعيبطبو
 ىلغ تفحز دق لونملا نم ةقرف تناكو . حاورالاو لاوم ألا ىف ةحداف
 <( ابالاس نيدلا جان ) وعدملا اهكاس دارأف اهملع راصمخلا تقيضو (ليدأ)
 اوتاكو كلذ ىف ةملقلا ةيماح تضراعف ؛ مهل ةعاطلا ميدقتو لوغملل عوضحخلا
 م اح(ولؤل نيدلا ودب ) قفتا كلذ دمإو . ًاديجم اماقد اهنع اوعفادو ًادارك أ
 هه كلذ ىلع مدعاسو ( ليبدأ ) ةماق نيرصاحم اوناك نيذلا لوغملا عم لسوملا
 . ةزيجو ةدم دمب مبيديأ ىف ةعلقلا تطقسف

 هروزرهش) ناكس رطضا ةيسابملا ةفالخلا ضارةناو (دادغب) طوقس دعبو
 46 « رصمو ماقلا دالب ىلإ ةرجطلاو مهدالب نع ءالجلل يرخأ تابج ضعبو
 امم « رئازجلا دالب يف ( نيداب ) و ( نيدال ) لثم نيتيدرك نيتريشع دوجو نأ
 [ نودلخ نبا ] . تارجاهملا هذه ةجيتن كلذزوكي نأ ًادج حجري

 «( ةيروس ) ىلع زيربت نم (وك اله) فحز( م 1705. ه19/ ) ةنس ىفو
 لتقف ديدج نم ةيراكملا دالب ريمدتب ؛ اهيلإ هقيرط ىف ىلوغملا شيملا ماتو
 )١(. ةريزجلل هريمدت امأو ٠ فتارمعلا ملاعم لازأو لاوم ألا ببمو سانلا

 . فصولا نع لجيف ( نيدرام )و ( نيقرظايم )و (ركب رايد ) و
 .لوغملا اعضاخ ناك ىذلا لصوملا م اح ( ؤلؤل نيدلا ردب ) ةذو دعبو

 هتااذ ىلع ضع ملو . للاص كاملا هنبا محلا ىلوت «صالخالا ماع محل اصلخمو
 .ىلإ ألو لسوملا حرابف هيخأ لاوقأب حلاص كلملا عدا ىتح ريبك تقو
 ةريزج ) نم ةيركسع ةلمح لوثملا لاسرا ىلإ اذه ىذفأو . رصم كلم ةيامح

 هق نالا ىمست )١( .ةماع ىدركلا نطوال مسا وهو ماع ىنعمو روك ذملا
 م:خمراتلا بتك ىف ةريهشلا ( رمع نبا ةريزج ) ةدلب هو ( ةريزج ) ممماب ايكرت

 مجرتم ا ْش



 سول

 «١)لوغلاو دركلا نم ةفلرئم تناك ىتلا اهتيماح تءفادف لصوملا ىلع (رمص نبا
 ٠ لاق دشأ لوغملا تلتاقو ًاديجم اعاد ( ردنس نييدلا لع ) ةدايقب ناكرتلاو

 ىف كيلامملا نيكراشم « لوغملا دارك ألا براح اضيأ (ةيروس ) ىفو
 هلسرأ هل باطخ ىف رخفي رصم كلم (سربيب رهاظلا ) قاطلسلا نأ ىتح «مهلاتق
 برملاودركلاو كرتلانم فلؤملا هشيجمب ءامظءآرف (هكرب ناخ) لونملا دئاقل

 مالسالا ءارعأ دحأ حلصأ( م ا؟م1-ه5+٠ )ةنس لوغملامازبا دعبو

 . اهيقمب :كسأو (ةنذأ) ةيكيلبك ىلإ دركلانم ةفئاط لقنو ناكرتلاو دركلا نيب

 لوثلا عم اوقفتا دق سراف دارك أ ضءب نوكي نأ ردقلا ئاجي نمو

 دقف 0 ةديدشلا ةوادملا نه مغرلاب ةرمدملا مببورح ىف

 دهع ىف ( ناليك- ناليج ) ىلع ىلوتسا ىذلا لوغملا شيج مظعم ناك
 سيئر ( نيدلا ردب ) ربظأ دقو اذه . دارك ألا ءالؤه نم ( ناخوتياجلوا )
 .لونملا دش (م181؟ها1 )ةنس بورحىف ةمواقم ( ابحار ) دارك أ ةريشع

 ىف لوثملا ءارعأالا ةرادال ةعضاخ تناك ةيدركلا دالبلا نأ كش الو
 ةريثك تاهج ىف ءالؤه ةرادا دض تاروثلاو نتفلا تماد دقو « دوبعلا هذه

 فنص ىلوثملا شيلا ىف ناكو ( لصوملا ) و ( لبدأ ) ريلوه ةبج ىف امسالو
 نم « هذه ةيجايكلا نم قيرف ناكف ٠ ( ىجايك ) محل لاقي ىراصنلا نم
 لوئملادض ( ولاب نيدلانيز ) مهسيئر ةدايق تحن اوراثف( لبرأ ) ةيماح نمض

 ةريشع نم ةقرف امإو سرافب« ناتسلوش » ةمطاقم ىلاهأ امإ مث )١(
 بهذ 5 سراف دارك ! نم ةفئاط مهنأ حيحصلاو ].فلوملا ةيناكرتلا ىناقشقلا
 نادل_لاو كلاملا ىف راصإالا كلاسم ) با تك بحاص ىرمملا هللا لضف هيلأ

 44 ص هنم سماحلا ءزجلا ىف لاقف كلذل اصيصخ هدقعلمف ىف ( راممالاو

 بتكلا راد م مةرك خيرات طوطخلا عج حار ( لوشلا ىف ثلاث لصفلا )

 [ مجرتملا : ةيرصملا
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 .نكمتف . م 104137 -ه751ةنس نم ًاءادتبا ةنس ةرشعث الث ءاهز ضاقننالا :انفهو ةروثلا هذه ترمتساو ةقطنملا كفنب برعلاو دارك الا عم داحم الاب
 - ( لبرأ ) ةعلق نم« ىراصنلا ءالؤه داعبا نم ةبوعص لكب اهدعب لوغملا
 ميعز نكلاو < دركلا نم ةنوعملا اوبلط دق« ةروثلا هذه ءانثأ ىف لوغملاناكو .
 طيرام مئرران] . مثرخآ نع نروصحملا ةدابا نم ًافوح كلذ نع عنت | دارك الإ:
 ضي دبملا اذه ىفو . [ م 1458 _ه 158 ةنس سيداب ىف عوبطملا احالاب
 لابجلا ةيالو دارك ال « ةيناخليالا نم (ناخ نازاغ) ضرعت ناك ءم 595 ةنس
 بهنو ممدالب ريمدت ىلإ ىذفأ ام ( زودون ) ريم ألا ىلإ ممزايحما ءارج نمح-
 .(نيلالتحالا نيب قارملا خيران ) باتك لوةيو .مهنم ًافلأ نيس لتقو محلاومأ
 ةسمخلب لمع عيب نأ ةجردل دج نيميظف اناك بلسلاو بهنلا نإ « نأشلا اذه ىف
 [مالب ص١ -ج] اهردرشع ىنثاب غلاب باشو « دحاو مثردب ةاشو ء مارد
 دارك أ مجاه ه0٠/1 ةنس ىف لوغملا كلم (هدنب ادخ] نإ لوقي رخآ لحم فو
 دقو ( هاش غلتق ) وعدملا هشيج دئاق لتقو لشفلاب ءاب هنكلو ناليج ةيالو
 ( 404 ص ) . كاذئيح ناليج كلم ( جابود نيدلا سعش ) هديب هلتق“:

 ايصخ ًامترص ( ةغارم ) و ( لبدأ ) نيب ةمقاولا ةقطنملا تناكو اذه
 ةيبرحلا مارح بلغأ تناكو . نود>رعو اهبف نوحرسل لوغملا شيل
 ( ةنشأ ) قطانم فا امساالو « قيرطلا اذه نم رمت « ةيركسعلا مهالقنتو
 . ممل ةمضاح تناك ( خالباس ) ع

 ةملق نم « قاتسدرك» ميلقا ةمصاع تاقن ( ناخوتياجلوا ) دبع فو
 ض رمق ىذلا وهو « ملقالا اذه برخم دقو . ( داب 5 ناطلس ) ىلإ « راج 0

 ةقحالسلا دبع ىف + ىندلاو ةعسلا نم هيلع ناكام رك ذل ( بولقلا ةهزا ) بانك
 دهع ىف هيلع ناك ام رشع ىلإ لوثملا دوع ىف ماعلا هداريا طاطحتاو « ٍطقف:
 افي نع | ...ةقجالسلا



 سو

 ناتيلوغم ترائرسأ تشن « هذه ةيناخليالا ةلودلا لالحما مايأ ىفو
 ىعدي اهادحا معز ناك. ملا قاسفانتتو ةدايسلا ناعزانتت اتناكف نايرخأ

 ةمضاخلادالبلا ةيقب تحسق ةدم دعلو . (رالج ) ىرخألا معزو (زودلس)

 ناتسدركتناكف « (م 1707 ه 74 ) نيترس "الا نيتاه ةرادا نيب لوغملل

 . جمرك )ريمألا ءانبأ نم ( زودلس ) ةرس أب يصن نم ناتسزو>و ىناريالا

 ةكلمب ( ىربالملا ديزيإب )ديم الا سس( م 1١49 -ه1480واله4]) ىتنس ىفو
 (نامم ود . لو:نال) ىمجعلاقارعلاو ىنا ريالا ناتسدركج راخ ىف هسفنل ةعساو

 0 سه اخلا لصفلا

 نييوفصلاروبظ ىتحدركسلا - ١
 عم ماد ماصخ ىف نك ىناللا « ةيبرغلا ايسآ ىف ةيناورتلا تاموكحلا نا .
 دالب ىلع نهذوفت نطسيو نهئاطلس نددع نذخأ ؛ ةيناذليالا ةموكحلا

 شويج تفحزف . ةيلوثملا ةلودلا كلت طوقس دعب « ًاييردت « ناتسدرك »

 تكبتشاو « ناتسدرك نم ةيقرشلا قطانملا ىلع ةيناكرتلا ىلنيوق هرقلا ةموكح

 ءالج ىلإ ىدأ ام0) ىنيدلاو ىمايسلا لاضنلاو لانقلا ىف ةيدركلا رئاشملا عم
 ىف( يركم ) دارك أ ناطيتساناكو .تاهجلا كلت ىف ىلاهالاو ناكسلا نم ريثك

 . ةنو الا هذهف«(قالبج واص-غالباص) دالب قىأ ( ةيمرأ ) ةريجي ىلونج

 . ةميشلا الغ نم ناك هذه «ىئنيوق هرقلا د ةفئاط مظعم نآل (1)



 كالا ١ 107 ظل

 :اياليلانم ًاصوصخ ناتسدركو ًامومح ةيمالسالا دالبلا ححرتست نأ لبقو
 .«ةرمدملا مهتالمحو لوغملا تارجابه لويس ءارجنم اهب تبيدأ ىتلا ايازرلاو
 ىرخأ ةبيصع تيبصا . ام ًاعون ةيونعملاو ةيداملا اهاوق ديعتسل نأ لبقو
 .دئاقلا اذهناف .ريبشلا كافسلا ( كنلر وميت ) ةرافإ ىهو الأ ؛ ىمظع ةيهادو
 :الماك ًاريمدت اهرمدو ناهفصا ىلع ىلوتسا نا دعب  رالا قاطلسلاو كالا
 فلأ نيعبس سؤر نم ةميظع تامارهأ أعنأ ذإ . ةماع عءاذم اهبف ثدحأو
 دادتو ويم راش ةوسق غلابو هتيشحو ةدش ىلع ةلالد « نيمولظملا ىلتقلا نم
 .قارأو « نادلولا هل بيشتو نادب الا هنم رمشقت ام اهلا قيرطلا ف بكتراف

 .ىلإ ( ىريالجلا دما ) ابك اح رطضأو ( دادغب ) ىلع ىلوتساف . ًاراهنأ ءامدلا
  (ركب رايد) ىلع ىلوتساةناتسدركقيرط نع ساتوقلا وحن هجوت مث . اهنم رارفلا
 .عياظفو ةيشحو الامعأ ثدحأو ءالماك ًاريمدت اهرمدو ( رمس نبا ةريزج )و
 ىف ىلاهالا تعقوف « نات سدرك دالب نم اهريغو عودرلا كلت ىف « ىصحم ال
 .فوحللاو رعذلا مهيف بدو ٠ ةيشحولا لامالا هذه ءارج نم صيب صيح
 .قامحأو لايجلا سؤر ىلإ ءاجتلالاو ىرقلاو ندملا نع ءالجلا ىلإ اورطضاف

 .(ناو) ةعلق ىف ( ىراكح ) ريمأ الوأ كنلروميت رصاخ- . شارحالاو نايدولا
 قيرطلا ىف اهب سم ىتلا عالقلا عيمجح ىلع راصحلا نقيض هنأ 6 ؛ء اهملع ىلوتساو

 . اهملع ذوحتساف
 ىلع هئاليتسا دعب هل تثدح ىلا ( م 44  مالد6 ) ةنس ةوزغ ىفو

 ( ناتسدرك )وم روميت هجوتءامات ًاريمدت اهريمدتو ( تيركت )و ( دادغي )
 ريمأآلا مثو  كئنيح مهماكحو دركلا ءارصا نم ناك اف . لصوملا قيرطب
 ريمالاو ةريزجلا مك اح ( ىدركلا نيددلا زع ريمالا ) و لبدأ مكاح (ىلع)
 نأالا - نيدرام 5 اح ( نيدلا رهاط ) ريمالاو فيك نصح مك اح (نايلس )
 هلارومدقو (روميت) ركسعم ىلإ «نازرق  نزدأةولسوملا مك اح عم اوبهذ
 هببنلاو ريمدتلا ىداوع نم مدالب اوظفح ةقيرطلا هذهبف هب عروضحلاو ةعاطلا
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 ..هنبا اكران ( بلح ) ةيحات ىلإ كلذ دعإ روميت راسو . كنلروميت لبق نم
 باشلا ريمالا اذه ذخأو . قاتسدركىف هشيج عم ( هاشئاريم نيدلا لالج )

 ثدحأو ةميظع ةلتقم ىلاهالا نم لتقف « هيبأ نع الدب ناتسدرك ىف مكحت»

 ىف «ةماع ح.اذم ( نيدبعروط ) و ( ركب رايد )و ( فيك نصح ) دالب ىف
 ىف تكرتشا ىتلا ةروثلا ران عالدنا ىلإ ىدأ امم ءةيشحولاو ةعاظفلا نم ةياق

 .( ىريزجلا نيدلا زع ريمالا ) مهنمو . نيرطضم ءارمالاو نولهألا اهداقيا

 ناتسدركل ىلوالا هتوزغ ىف ( كنلروميت ) ىدل ةوظح عتمتإ نك ىذلا

 روجنكلو . ناتسدرك ءارمأ نم هل ةعاطلامدق نم عم هل هتعاط مدق هنأ ذإ
 .قايصعلا ءاول عفر ىلإ هارطضا دق اناك ىهاننملا هفاظو حضافلا ()( ءاشناووت )

 ىلإ انس درك ضاقنتا ربخ لصو الو . هدالواو روميت مكح ىلع ضاقتنالاو

 ( م1٠4١ه م1٠ةنس) ةيناثناتسدرك ازغو دامف ًاديدش ًابضغ بضغ(روميت)
 دالبب رع ملو « ماقتنالا دشا ًاصوصخ نيرئاثلاو امومح ىلاهالا نم مقتناو

 انلق اذإ غلابن الوء ةميظع ةلنقم اهيلها نم لتقو ًافصغص ًاعاق اهلعج الا ةرماع

 بحاص لوقيو . ةريزجلاو لصوملاو لبدأ دالب ىف اي ًادحأ قبب مل هنآ
 .مذهى روميت ريمدت نم ام دلب جني مل هنا ( 680" ص لصوملا خيران ) باتك

 .لضفب كلذو.« ةريزإا ىرق نم ( وبرأ ) يعدت ةدحاو ةيرق ىوس ؛ ةوزخلا
 . ةروكذملا ةيرقلا سيسق

 هل مدقتل روميتىلإ بهذدق ىذلا( ىسيلدبلا نيدلا فرش ) ريمأألا امأو
 ..هلنل روميت شيجب ىت:لافءريمدتلا نمهينطاوم دالبو هدالب كذب ذفقنيف ةعاطلا
 هرمخوهتدظو روميت مرك أف هيلع هسمدلم ضرعو ( ركب رايد ) و ( شو ) نيب

 .ليازملاو ةديجلا لالملا نم ىدركلا ريم الا اذه هيلع ناك امل ًارظن « هفطعي

 ,مجرتملا . كنروميت نب هاشن اريممدقن اك حيحسلاو لصالا فاذك )ع(



 م 1#

 ضرعت» لو هبصنم يف ءاقبأ مث « ةفملاو ةماقتسالاو لدعلا بح نم ةعركلا''

 ةنس ( زيربت ) ىلإ ( دادغب ) نع هذه كنلروميت ةدوع ىفو . هدالبل

 قيرطلا لوط دارك الا ةمحاهملا هشيج ضرعت ( م٠156 م٠ )

 فسوب هرق داع ( م 1406  ه 4٠1 ةنس ) كنلروميت ةافو دمبو اذه

 ناتسدرك ىلإ « روميت هجو نم ارا ناك ىذلا ىناكرلا ( ىكنيوق هرقلا رريمأ

 مث هتنب هجوزو هفطمب هرمث ىذلا ىميلدبلا نيدلا سعث ربمأالا ىلإ اجنلاو
 ريمألا فرتماف . ءاح ألا كلت ىف ةديدج ةموكح ليكشت ىف هد_ضع

 .سيلدب ةراما لالقتساب ًايمسر ( م1417 مه م٠«٠ ) ةنس اذه فسوي هرق“

 ىنكناروميث نبا ( ازريم خرهاش )لصو( م 145١ -ه ه6 ) ةئنس ىفو
 كلملاو روكذملا ىسيلدبلا نيدلا سميث ريمألا عمتجاف « ةينيمرأ ىلإ هفحز

 ضمل و(نازيخ) ريمأ عم ) فيكنصح ) 5 اليلخ كلملاو (ىراكح ) كا د

 هيلع اوضرعو ( ازريم خرهاش ) ةدس ىلإ اميج اوبهذو نيرخآ ءارعأ

 اوذقنأ اذكهو . ( ىوخ ) ةيالو دارك أ كلذ لعف ك6 مبتعاطو مهصالخا'

 . مهتتاوع اوظفتحاو روميت نبا رش نم مثدالب ٍ

 ىلع « ةيردنيابلا ا لاقي ىتلاةيلنيوق قالا ةموك-أ-ا تضف نأ دمبو
 ( 2 ركب رايد ) ىف هموكحلا هذه تسسأت ؛هذه ةيلنيوق ةزرقلا ةيوكح
 ناتسدرك ءايمأو كولم براحت تذخأ مث . ًايئا اه اهرومأ ترتساو

 تارامالاو تاموكحلا عييمج ىلع ءاضقلا ىلإ كاذب .ةيمار هرخ الا دعب دحاولا

 دارك ًالاةرياسموةالاوم تذخنل ةسايسلا هذه ًاذيفنتو . [ همانفرش] ةيدركلإ'

 « ةَرَمالا هذنه شؤم ددفح ( نسح نزوأ ) لئيوطلا نسَح نأ (1) .

 ضجر حلاو كيذو « ( زيربت ) ىلإ ( ركب رايد ) نم ةمصاعلا لقت دق“

 فلؤلا . همامأ ه كنل رومين دئيح ( ازريم كيماس ونأ )لع |



 سل ويل سس

 . ىلع ءاضتلاو مما مأب كتنلل ًايرهاظ ًايبس ةقباسلا ةيلئ وق هرقلا ةريأل

 نأال ء ةقيقملا نم لظ ل نكي مل ببسلا اذهذأ نيح ىف « ةيدركلا تارامالا

 ًارظن ءادج ةرتوتم تناك ةيللايوق هرقلاةكك ارتلا نيبو دركلا نيب قئالعلا

 ًارمتسم ىنيدلاو ىمايسلا لاضنلا قاكفع مهنيب ديدشلا ىبهذملا فالتخالل

 . تاتو الا بلاغ ىف مهني

 نم هريغك ( ليوطلا نسح ) دمع ؛ةرك املا ةسايسلا هذه ًاذيفتتو اذه

 لعل دركلا ام ىلب نيذلالا نالذحلاو قاقشلا نم ةدافتسالا ىلإ « بناج 6

 تارامالاو تاوقلاب « ةيدركساا تارامالا ىلع ىغق اذكهو . . مهيب مهسأب

 تاوقلا هذه نوكت نآديدشلا فسأالاىعاود نم هنا ًاقح . اهسفن ةيدركلا

 تارامالا ىلع ءاضتلا ىف ايوق الماع « قاقشلاو لهجلا بدسب ةئثاملا ةيدركلا

 ةيضاملا ثراوكلاو ثداوحلاب تارامالا هذه ريتمت نأ ريغ نم « ةينطولا

 9 ةريغملا ةيبنج الا تاوقلا مامأ دحتتف « ريكو ناعما ةرظن ابملإ رظنتو

 فيك اهلمعتسي (ليوطلا نسح) ىدب ىف ءامص هلآ نوكن هناو لب. نطولا ىلق
 ةيلنيوق ق الا كلم نم ةراشإب ريغت ( كزكشمج )رئاشعذأ الثم ىرف عءاش

 (هاشبرع )و( ليلخ فوص ) نأ اك. ةرواجملا ةيدركلا رئاشءلا نم اهمتطاوم ىلع

 ناموقي توروك ذملا دارك "الا امهدضعي ( ليوطلا نسح ) كلملا داوق نم
 ايلونسا ىت> ( اتوب ) ةعطاقعب ( ىلذ د - ىلمود ) رئاشع ىلع ءاوعش ةراغا

 ىديأأ ىف اهسفت ةريزجلا دالب تطقس « لاونملا اذه ىلعو . ةيراكملا داليلا ىلع
 تانك تحاض ةءاوزلعو: (م 140 ه 4لا/ه ) ةئس ةيلنيوققآلا ةك ارت

 ( ليوطلا نسح ) كلملا شيجل ًادئاق ناك ىذلا (نرثيب نايدس) عزن (همانفرش)

 ل «دلا وهو (ناخ ميهاربإ) اهريمأن م (سيلدب) ةملق

 .(؟-ج ةيمالس' ىراعملا راد ليوطلا مخ بوقمي .ريمألا



 نيينامملا روبظو) ةيوذصاا ةلودلا دبع ىف دركساا - ؟

 عم هبورح لوأ يف ةينيمرأ ىلع يوفصلا ل_يعامسا هاشلا ىلوتسسا
 نم ( دام ناطلسلا ) نيبو هنيب تمقو ه 50ه ةتس ىفو . ةيلئيوق قالا

 ( ناذممه ) ةنيدم ترم ةبرقم ىلع ةريبك ةمحلم « ةيلئيوق ق الا نيطالس :

 دعل ىحاولا «سرافو ؛ ناتسزوخو « ىمدعلا ق قارملا ميلاتأ ىلد وه ىلوئسا

 بهنلا دب قاطأو ( كب مراص ) ىلع ةريبك ةلمح درج ه ه.٠و ةنس ىفو .رخآ الا

 دعو . ةميظع ةلئقم اهناكس نم لتقو (هنشأ) و ( ةيمرأ ) ىحاوت ىف بلسلاو
 هراوجم لزان ثيح ( ناتسبلأ ) ىلإ لصوف طسو الا ناتسدرك قرتخا ماع

 (ركيرايد ) ةهج ىلإ عجر مث . ةرسك رش هرسكف (ىرداقلا ىذ نيدلاءالع) '

 . ( ارآ ملام عدات ) . اهيلع ىلوتساف

 ةيلئيوق قالا ةك ارت دهع لثمءدركلا ىف هريسو ليعامسا هاغلا دبع ناكو
 1 ا ل ا

 اذيلف هدفا لاودمسلا هزاع نم اوناك نيذلا ناورتلا فالخم مه قشالو مهن اح

 . ًارييك ىذا دارك الاب اههف قحلبو اهزبتني نأريغ نهر ةصرف عدب نكي ل

 ليبدرألا « نيدلا يفد خيشلا » ةيرذ نم ةرسالا هلله ردحتت )١(

 مامالا دافحأ نم هنأ معزي ناكو . عرولاو د_ءزأاب ظورعم ايعيش ناك ىذلا

 ميهادإو | اليلع ) نوعدي ال ( مظاعلا ىسوم ) عباسلا

 كيذد اولعأف « ةديدشلا ةينطولاو فوصتلاو دهزلاب اضنأ اورهتشا (اديدجو

 ق ةنثا ةرهش صخالاب دينج خيشلل ناكف . سانلا نيب ةرمالا هذه تيص :

 ىذلا رمالا « ارارم ىلْسوق هرقلا « هاشناهح » ناطلسلا هدده ىتح . كيذ

 ىتح امركم هدنع قف ركبرايدب ليوطلا نسح ىلإ ءاجتلالا ىلإ هرطشأ
 هاشلا.ليعامما هل تدلوف ليوطلا نسح ةنبأ نم رديح هنبا جي وزن نم نكمت
 فلؤملا . جاوزأا اذه ديلو وه ؛ اذه ليعامما :



 دل اه

 نم ًاريمأ رشع دحأ هيلإ مدقتف ( ىوخ ) ةدلب ىلإ ةرص مدق هنا كقذ نف:
 ضبقلا لأ نأ الإ هن. ناك افي عوضحخلاوةعاطلا هل نيمدقم دركلا ءارمأ

 نيعو نجسلا ىف مهجزو  هنم هنولمأي اوناك ام فالخ ىلع - ًاعيج مهيلع

 ءالؤه نهذ نم ناكف . ةثوروملا م-مارامإ ىف « ةي ايلزةلا ةالو مهدي

 هاشلا تخأ جوزو ( فيكنصح ) 15 ( ليلخ كلملا ) نيبوكنملا ءارعأالا

 هنم اجت نأ ىلإ ؛ ةلماك ماوعأ ةثالث زيربت نجس ىف ثبل ثيح « هسفن ليعاممإ
 .ةريهشلا ناريدلاج ةكرعم ىف ىقامنملا لس ناطلسلا مامأ هاشلا راسكنا رإ ىلع

 ةكوش فعض ىلإتضفأ (م14١16 -ه 5٠ ) ةئس تثدح ىتلاةكرعملا ءذبف

 ذوفنلاو ناطلسلا كلذ امه دعي لو « اهذوةن لؤاضتو ةيءيشلا ةلودلا هذه

 هدافحأ اهان ىتلا ةريخأألا تاراصتنالا نا ىتح.ًاقياس امهب عتمتت تناك ناذللا
 ايف زواجني مل ةلودلا هذه ذوفن نأل . كلذ نم ًائيش اهيلع ضومت مدمب امف

 وحم ةيسايسلا ليءامءإ هاشلا ةطخ تناكو اذه . طق ( سورغاز ) لابج دعب

 ةيدركلا تاموكحلا ىلع ءاضقلا ىلإ «ةقباسلا تاموكحلا لثمءىرت ناتسدرك

 « ىعيشلا ىئابلزةلا ناطلسلاو ذوهنلا لالحال . ةينطولا ةيلحملا تارامالاو

 ىتلا ةينامملا ةسايسلا سكع ىلع كلذو . ةينطولا ىوقلا كلت تاطلس لحم
 ىف ( ىسيلدبلا سيددإ ) انالوم ريبشلا لضافلا ةطساوب « ذئن 1 كرتلا اهذفت

 مهيولقةلاّمساو دركلا ءاضرا ىلإ رت تناك ةيكرتلا ةسايسلا هذهف . ناتسدرك

 لصوت المفو . ام امون ىلاهألا ةبغرو قفتت ةحلاص ةءرادإ ةمظنأ عضو

 ميلس ناطلسلا بدن ثيح . ةسايسلا هذه لضفب هذه مبضا رغأل نوينامئعلا

 نيددلا ميكح خييشلا «ةيسامآ » ب هركسعم نم « ناريال هتوزغ ءانثأ « ىامثعلا

 هئارمأب لاصتالا لجال ناتسدرك ىلإ باهذلا « تارم ةدع ىسيلدبلا سيددا

 ربك ّذلا مهسيئرلعوةعيشلا ىلع مهتراثا ىلع لمعلاو «هب ةيدركلارئاشملاءاسؤرو

 امان احاجت هتمهم ىف حج خبشلا نأ عقاولا فو . ىوفصلا ليعامسا هاشلا



 ااالإادسل

 .ةكرمم دمب « نيبناربالا ده اهاصقأ ىلإ اهامقأ نم ناتسدرك دالب تراثو
 درطو ةروثلا ءاول عفد ىلإ ( ركب رايد ) ىلاهأ ردابف . ةريهشلا ( ناريدلاج )

 ميدقت ودمبلا نم « هاشاا لبق نم ناتسدرك كام ( ىجاتسالا نبا ناخ دم ) بئان
 عفرو سيلدب ريمأ ( كب فرش ) هسفن تقولا ف ماقو . ةينامثملا ةلودلاىلإ ةعاطلا

 دالبلا ىف ًاريمأ ناكىدلا (كب دلاخ) هاخأ ًادراط هترامإ عالق ىفع ةيناملاةبارلا

 ( فيكنمح ) ةرامالىعرشلا ثراولا (ليلخك الملا ) رااذكه ومجملا ليقنم

 هدالب دادرتسال ليعامما هاشلا ىلع« ةريبشلا ةيبوب الا ةلالسلا نم ( درعس )و
 هدالب تيطعأو هاشاا لبق نم هيلع ضيق دق ناك هن أل . هتناكم عاج رتساو

 (ناخهرق) ناكو.رك ذلا قباسلا ىلجاتسالا نبا ناخ دم ىخأ ىمجعلا ناخدرقل

 ىلع ءاليتسالا ًارارم لواحو (درعس ) ىلع ءاليتسالا _:رم نكم دقاذه

 درتساو .هيلع ءاليتسالا نم نكمتهلو هاعسم ىف قدخأف ًاضيأ ( فيكنصح)

 ةلايخ ريمأ نم ( نازرغ - 20) نزره ) دالب « كب دم » نوصاص ريمأ

 (ركب رايد) ىلاهأ نم ديضعتب (قرزلا كب دمحأ ديس ) نأ اك ليعاممإ اشلا
 ةعلق ( كب مماق ) درتساو . ( نيقرافايم ) و ( قاتع قان 1 ) ىندلب درتسإ

 مساب ( ولاب ) ةنيدم ىلع ىميدرملا ( كب ديشجم ) ىلوتسا اذكو . ( ليك ؟)
 نمو رمح نبأ ةريزج عقوم دئاق ("!(كب ىتخم ) دراطو ٠ . ىنامْملا ميلس ناطلسلا

 ( ىلع هاش نب كب ديسس ) درتساو . ءاحم ألا كلن ىف نيبناريالا نم هعم ناك

 لوقلا ةصالخو . (لبدأ) و ( كوكرك ) دالب ( قارهسلا - ناروسلا ) ريمأ

 حوتفو خيرراتلا بتك ىف ةروكذملا ءركب رايَذ ( نزرأ ) دالب ىه 0غ(

 ”ةعلقو ؛ اةباس ( القيلا#) ةعاق نه ىتلا ( مورلا نزرأ ) ريغ ىهو : نادلبلا

 © لسرأ ةريزجلا عا ىتخيلا« كب زدب د تأ عيعتسلا () : الل (.مورضرا )
 'ةجرتملا - .:ندرام ىف ةززؤصحل ا م مهئاؤق دابا نم نييناربالا: عنمل ةوق
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 ةوقحتلا دق اوناككدركلاءارمالا نم اريمأ رشع ةنس نان « مدقت ام الضف هنأ

 . ناريا ةوزغ ىف ىلاملا هبكوم ىف ىنامملا ميلص ناطلسلاب
 انالوم بدنب ىشنت ةحلصملا نأميلس ناطلسلا ىأر ء اذه لك نع امنرو

 هئامحزو هئارماو ناتسدرك مامغنإ نيمأت ىلع لمعلل ىسيلدبلا سيردا خيشلا

 . نامع لآ ةكلممب ( ةيطلم ) ءاروام ىتح ( ةيمرأ ) ةريحب نم نيرشتنملا
 « كاذنيح نييوفصلاةمصاع ( زيربت ) ةنيدم ميلس ناطلسلا رداغ نأ دعبو

 درج نمنكمت ىتح « هنأش نم حلصأو اموزبم ليعامما هاغلا اهبلا داع ه ارفاظ
 اذه ( ناخ هرق ) كالسف . ( ركب رايد ) ىلع ( ناخ هرق ) ةدايقب ةيركسع ةلمح

 نييناربالا نم (اهرلا) و (نيدرام) عالق تايماحم لصتاو ( روجقابج) قيرط
 « اديدش اراصح اهرصاحو ( ركب رايد ) ىلع امي مهب فحزو مهبحصتساف
 ةَشاق ' اي ركسمملا ميلس ناطلسلا ىلإ اواسرأو لاطبالا عافد نولهالا عفادف

 (0١0 انكي ىجاح) ةدايقب ام سأبال ةوق مهيلإ لسوف  ةدجنلا هنم نوبلطي

 ةعلقلا ىلا لوخدلاونييناربالا نيرصاحلا فوفص قش نمةوقلا هذه تنكمت

 «ناخءرق» هشيج دئاقل ةدجم كلذك ليعاممإهاشلا لسرأو . نيروصحملل ًاديبأت
 نيب ( سيجرأ ) فارطأ ىف ةرئاس ةبناربالا ةدجنلا تناكاميبو . روك ذملا
 دشح نم نكمت دق ىسيلدبلا سيردا خيشلا انالوم ناك « لافدالاو لابجلا

 ( سكم ) )و (نازيخ )و ( سيلدب ) دالب ىف دارك الا نم ةرثممملا تاوقلا

 ى نيرصاحلا ةدجنل ةمداقلا ةيناربالا تاوقلا اهب تغابق . ( نوصاص )و

 . رذم رذش اهتتشو ( شيجرأ ) تاهج
 .نيمفادملاو ىلاهالا نم اهالخ تام « 1 ا 0

 < خيراوتلا جان >» ىو (دعأ الكي ىجاح ) رماه خيرات ىف (1)

 ,ىدمآ وهو دمحأ دكي) ةيكرتلا ةغللا ىف ةينامئعلا خيراوتلا مدقأ نيدلا دعسل
 .مجرتملا .٠ ( ةيناطلسلاةيبشاحلا لاجر نمو لصالا



 - امد

 نكلو . سانلا ىرم افلأ رشع ةسجخ ءاهز «ضارمالاو برحلا ءارج نم
 لاتقو ةرمتسم بورح ىف ماع رشع ةمبرأ ذنم اوناك نيذلا لاطبالا ءالؤه
 ةيابنلا ىلا عادلا مهقتام ىلع اوذخأ دق اوناكع نيرمدملا نيبصاغلا دش متاد
 . تايحضتلا نم مهفاك امهم

 نم اباطخ ىتلت ( فيكنصح ) ةدلب ىلا سيردا خييفلا انالوم لصو الو
 ()١( ىلقيملا اشاي دم ) ةدايق تحن ةريبك ةدجم هلاسراب هيف هربخي ميلس ناطلسلا

 ىف ابفلو ةقرو ىف ىرشبلا هذه خيفلا انالوم بتكف . ( ركب رايد ) ىلإ
 اهي تيوقو مهلصوف ؛نيروصحملا ىلإ اهراطأو لجازلا ماملا نم ةمامح حانج
 ءارمالا عيج ةسلك دحتت نأ اضيأ هباطخ ىف بلط ناطلسلا ناكو . مهولق

 ىلا بتك دة ناطلسلا نلكو . لفاح عمجج ىف كلذ خيشلا مهئلبأف « دركلا
 عامجا مت دقو . ( فيكنصح ) ةدلب ىف خيشلاب عامجالاب ىلقيبلا اشاب دمحم

 ةرشع نم ةفلؤملا ةيدركلا تاوقلا عم ؛« فيكنصح اشابلاب خيشلا انالوم

 ءارمالا نم كب نيسحو كب ديشججو كب مساق نم لك ةدايقب سفن فالآ

 اهودابأف نييناربالاداوق نم (كب دروق) تاوق ىلع اعيمح اوفحزف . دارك الا
 ىلإ ربخلا لصو اماف . نييناربالا نيرصاحلا برضل ( ركبرايد ) ىلإ اوراس مث

 دمبو(نيدرام)وحن رارفلابذالو ( ركيرايد ) راصح كرئمجملا دئاق ( ناخدرق )
 ( ركب رايد ) ىلإ ىلقيبلا اشاب دو سيردإ انالوم اشيج لصو نمزلا نم ليلق
 فحزاا ررقت (ركب رايد )ذاقنا دمبو . لاتقالو برح ريغ نم اهالخد_ة

 ىلإ اروقنم ردصأ ىذلا سيددا خيشلا انالوم نم ةيصوتب « ( نيدرام ) ىلع
 رعألا ؛ ةفيرشلا ثيداح لاو ميركلا نآرقلا نم تانآ هم ( نيدرام ) ىلاهأل
 ىعدي مولبق نم ابودنم اواسرأقءروشنملا كلذب نورئأتي ىلاهأالا لعج ىذلا

 نع وفملا رادصتساو ميلستلا طورش ىف هضوافيل خيشلا ىلإ ( ىلع ديس )

 مجرتملا . براش وأ اماب دمحم ىأ )١(



 دس ابوح

 ىلإ بودلللا داع« « ليلخ كلملاو خييفلا عم ةضوافملا ماهنا دمبو . ناكسلا*

 ةيماح ميلست ىلع لمعلاو ةنيدملا باوبأ حتف نم هيلع اوقفتا ام ذيفننل ةملقلا

 (نيدرام) ةعلق ف لوخدلا ىشخ دق ناك( ناخهرق ) نأ ايس الو ٍ؛ اهب م دعلا

 ةدايقب ةيد ركةوق باهذ ل هس ام « ( ( راجتس ) ةملق ةيحان ىلإ باحسلالا رثآو

 نكلو . ةنيدملا سنو (نيدرام) ىلإ سيردا خييشلا انالوم هعمو ليلخ كلملا

 ٠ لوزنلاو ميلستلا تبأف « ةيلخادلا ةملقلاب تنصحم دق تناك ةيئاربالا ةيماحلا

 (كنلرومين) زجع ثيح ةناصحلاو ةعانملا نم ميظع بناج ىلع ةملقلاءذه تناكو.

 .امهنف اهرصاح نيتللا نيتوملا ىف اهيلع ءاليتسالا نع راجل

 دم ىلقيب ) و ( اشاىداش ) نييكرتلا نيدئاقلا نيب فالحلا بد املو اذه

 «أ© نيدرام > ىلع ءاليتسالا لبق « لوضن الا ىلإ ( اشاب ىداش ) دعو ( اشاب-

 هيلإ لسرّأف ةدجنلا بلطي ميلس تاطلسلا ىلإ سيردا خييشلا انالوم بتك
 عيب د ىف ( اشاب ورسخ ) ةدايقب ىدنج فلأ نيرشع نم ةفلؤم ةوق ناطلسلا

 ةصرفلاز بت !ىمجملادئانلا (ناخدرق) نأ م (ه 5؟؟ ةنسلئاوأ ) ء 1815 ةنس

 ىناهاشلا سرحلا نم ةوق لسرأو ( نيدرام ) ةملق ةيماح ةيوقت ىلع لمعغ-.
 ةعلق ىلع"')(رهشلك )و (ناذمج) كام ةدايقب © ايجوروق (٠٠)نم ةفلرثح

 سرمحلا نم عون حالطصالا فو .ىناحلاو سراحلا هانعمعىجوروق )١(

 ٠56 ص 4  ج رماه نع الةن ء لصالا فاذك («) . ىناربالا ىلاهاشلا

 ةدجنل لسرأ ليعامسا هاشلا نأ «خيراونلا جات » ىف ىذلاو . ةيكرتلا ةمحرتلا»
 رهطلادارك ١ مث اح( ناطلس ترجو )ناذ# 5 اح (كبناكي )تاوق ناخ هر

 دادغب ىلإ تاوقلاهذه تاصوفكوكركو هنس قرط نع ىجوروق ةأبس مهعمو.

 هذه ةماملا ةدايقلا ىلوتىذلا ( ناطلس رغيق ) ابك اح ةوق ىلا تمضناو.

 اولتحادقاوناكد ركلا كولملا نأ ريف. نيدراموهن هجوتلاب فلو ةريبكلاةدجنلا»

 دارك الاكولم نم (كب ردب ) نأ ىتح ؛ناجيب رذآ قرطو ناتسدرك قياضم عبمج



 م4486

 « ىبلج بهاوملا ىفأ ) تاوقب اهب ةيقاربالا ةوقلا هذه تقنلا» . (راجنس)

 فيفخ لاتق دميو « ةريزجلا ريمأ تاوقو « سيردا خيشلا انالوم ءانب أ نم
 هقوقلا قيرط نع « هشيبب بادسنالانم ( ىلج بهاوملا وبأ ) نكم امهنيي راد
 هقالازت ال (فيكنصح) و ىه تناك ىتلا ( نيدرام )ىلإ تلصو ىتلا ةيناربالا
 . ةعاسلا كلت ةياغل ماجعالا ةرطيس تحم

 انالوم ىأد ( ىلقيبلا اشلب دمع ) شيم ( اشاب ورسخ ) شيج ىقتلا امو
 ( اشب دمج ) نأ الا الا موجهلا ف عورشلاب ةيئارثم فورظلا نأ خييشلا
 ةعبرأ نم ةئلوثم ةوقءأدب ىذ ءىداب لسري نأ لضفو ةروشملا هذهب لمعي مل

 ه4 ودلملا لاح عالطتساب موقت 00( طول رخ ماع ( كب نيسح ) ةدايقب« فالآ

 جني مل ةديدش بورح امهنب ترادو ماجيألاب تقتلاو ةعيلطلا هذه تبهذف
 هذوواي ال نيمزهنم اوداع سفن فلأ ىوس « ةروكذملا ةءيلطلا دونج نم

 .نم ةب رقم ىلع ( ناخهرق ) شيحب ( ىلقيبلا اشاب دمت ) سيج ىقتلامث . ءىش ىلغ
 .قالآ ةئتس هددع غلابلا ( اشي ورسخ ) شيج ناكف (') ميدقلا ( راصحجوق)
 فقالا ةمبرأ نم ةفلؤملا ةيدركلا تاوقلاو . نيينامثملا ةنميم ىف ةلايلا نم

 .ليلخ كلا « دركلا كولمو ءارمأ نم هعمو سيردا انالوم ةدايقب « سفت

 .ليكرك )5 اح (كب دمحأ ديس) لسرأ دق ناك « ةيرمعلا ةريزجلا مك احو ةيتخبلا
 مطقل دركلا لاطبأ نم نينئام نم رثك أ هعمو ( ةيتخبلا ليكروك-ناتخم
 دون نم نافلاامهعم ناك نيذللا (ناطلس اقوج)و (كب ناكي)تاوق ىلع قيرطلا:
 رصنلا ناكف راجنس ءاردصب نيتوقلا نيتاه نيب لاتقلا بشنالعفو . ةيناربالا.

 .ىلج ب هاوملا ىبالرك ذىرت اميردصملا اذه ىف سيلو.ةيدركلا تاوقلا فتيل
 قدرو اك (دايز نصح)مالسالا ردص ىف ابءاع قلطن ناكىآةملقلا ىف )١(

 هنأ ؟رعتفلا (؟) . ايكرتب (زيزملا) ةيالوزكرم ىه نالاو . ريثألا نبال لئاكسلا

 مجرتملا .ةعدقلا ةيخميرانلا ةئيدملا < ممتد روك



 ب وأ ص

 «كب ممات»و تاناورشءا رم وءنوصاص مك اس2 كب لع نبا كب دحمو ىو "الا

 <« ناريمت كاع «كب دوواد» و سيلدب ريمأ « كب فرش »و «.(ليك١) ريم

 « كب دلو هاش » و ( خاته  قاتع  قاطآ ) ك اع ىقرزلا 6 كب دمحأ هو.

 تماقف . بلقلا ىف « ىلقيبلا اشاب دمع > ناكو ؛ ةرسيملا ىف ءالؤه لك ىناملسلا

 فعضلاو نهولا ربظف « ةيماح كراعم احر ترادو نيفرطلا نيب سررض بروح

 دادزاو الاح هيلع تضق ةفئاط ةصاصرب ناخهرق ٍبيِسأَف ماب أألا فوفص ىف
 برشلاو ماهعألا ةدراطم ىلع مهعيجفتو دركلا ءارمأل خيشلا انالوم ثح

 . ( نيدوام ) راوج ىلإ مواسوأ ىتح مهتيفقأ يف:

 ( ىنغرأ ) عالقو ندم تلمققس نأ ةيومدلا ةكرمملا هذه ةجيتن نم ناكو
 ( ةريبلا_كجوهريب )و ( كروس )و ( كيمرح )و ( رفعلت )و ( راحنس )و.

 نكلو . باغلا شيجلل تمضخ ( نيدرام ) ةنيدم نأ اي «نيينامثملا ىدبأأ ىف
 ( ناغمرق ) وخأ ( ناخناماس ) ذئنيح اهتيماح دئات ناكو « ميلستلا تبأ اهتملق»

 ةنس ةدم اه هراصح مادو ةيصمتسملا ةعلقلا هذه رصاحو اشاب ورسخ هاج

 ( بلح ) حتف هل مث نأ دمب لوألا ميلس قاطلسلا لسرأو . ارطو اهنم- لئيهل

 ةمخضلا عفادملا نم ريثكه عمو 3 اضن اىلقيبلا اشابدخم ةدايق ةريبك ةدج ماشلاو-

 كراعمو بورح دمل تطةسف ( نيدرام ) ةعلق برض ىف اشاب دم اهمدختساف

 (لسوملا )و ( ةقراا )و (اهرلا) و ( فيكن صح ) عالق تطقس مث . ةيماد

 . ىلاوتلا ىلع

 كلت دالبو ندم تمّضخ ؛ ةعينملا عالقلا هذه ىلع ءاليتسالا مام دملو

 ىرامولوهس ىف ةبراضلا ةيدركلا رئاشعلا نأ مءنيينامملا ممل ابلك ةقطنملا

 <« ىريزجلاو لجاتسأالاو ىراجتسلاو ىريرملاو ىنشورلا لثم تابملا كلت
 ةدحاولا ولت ةدحاولا ع عوضحلاو ةعاطلا تمدف ةيبرعلا ىلاوملا ةريشع اذكو.

 . ةينامملا ةلودا



 د أمم

 روع اذكه نيينامعلا كح ىف تلخد ةيدركلا دالبلا عيج نأ“ ةصالخلاو
 ةممو ؛ةديشرلا هتسايسو سيردا خيشلا انالوم ةيارد لضفب « ىضرو ةيعاولع
 ةةمظن الا عدو ىف خيفلا ذخأ هلك كاذ دمبف . ةقئافلا هئعاجشو اشاب دمحم
 ةءارج نم بارطضالا ةبان ةبرطضم تناك ىتلا دالبلاهذه قرا ةلفاكلا ةيرادالا

 رت ىلا ةمظن لاو رييادتلا هذه تلائف « ةيلاوتملا بورحلاو نتفلاو لقالقلا
 قةدايسلاب ةثومشملا ةيلحلا تارادالاوةيدركلا تارامالا لظ ىف دالبلا مدقت ىلإ

 .ةيناهاش انامرف 4 لسرأف.ملسناطلسلا ةلالج ىدل ةقفاوملاو لوبتلا « ةينامنلا
 ظوخافلا ةيناطلسلا علخلا نم ةعلخ ةئامسجخو ًاماعرشع ةعبس هل لسرأ م« كلذب
 .نع مكحلا نيثراولا ةيدركلا تارامالاو تاموكملا ءاسؤر ىلع اهعيزونل

 .ةنيمك ةيده (0) ةصاخ.خيشلا انالوم ىلإ لسرأو « رباك نع ًارباك مدادجأ
 () بهذ هقود فلأ نيرشعو ةسمخ نم ةرابع

 هليبست « قجانس ةدسع ىلإ ( ركب رايد ) ةعطاقم خيشلا انالوم مسقف

 .مالعالا نم الك نأ دجو « رماه ةمحرت ىلإ عوجرلابو .لصألا ىف اذك )١(
 سيردا خسيشلل تلسرأ ةقودلا بهذلا نم افلا نيرشعلاو ةسخلاو ملحلاو
 .مىذلا «راوتلاجات»رف ىذلا نكلو ٠ نيعضاحلا ماكحلاو ءارمالا ىلع اهعبزوتل
 .دمم ىلقبي ىلا تاسرا .ءارشآلا هذهزأ «عوضوملا اذهيف رده عمم او مدقأ وه
 .ىقلا غلابملا عم « مهماكحو دارك الا كوملهو ركب رايد ءاردا ىلع اهعيزوتل اشأب
 رك ذل ضرعتيال خيشلا ىلا ردص ىذلا نامرفلا نأ ليلدب .( ةصاخ )هل تلسرأ
 مجرتملا .ابيرق هصن ماه ركذن ام ءايشالا هذه

 .هارمال « ناطلسلا مماب سيردا انالوم اهمطق ىتلا قيئاوملاو دوهعلا (4)
 لالقتساب ظافتحالا 1١- «ةينالا داوملا ىلع نطأ ايف ىوتحم تناك «ناتسدرك
 4بلغاش نع اهواخ دنع ةرامالا لقتنت نأ س + . ةيدركلا تارامالا ةيرحو
 ةيلحلا لوصالا بسح اهنف فرصتي وأ ( اعبط روكذلا ) هدالوأ ىلإ بالا نم



 دس ووصل

 يىتمطاقم ىلع هسفن مجدنلا ماطنلا اذه نبط كاد دعو . ةيرادالا روم الل

 نئاشملا ءاسؤر عوزتو ء ةصاخلا داليلا لاوأ نأل .( لسوملا ) و ( اهراا )
 «قالطنالاو ةيرحلاىلإ مئادلا ناكسلا ليمو « لالقتسالاو ةيرخا ىلإ« ابمف ىتأ

 سيسأت ىلع دهاسيل نكي مل كلذ لك - كلذ ليبس ىف ماسحلا مهقاشتماو
 ةبئاصلا هريبادت لضفب خيفلا انالوم نأل كلذو . ,ةدحاو ةيزكرم ةرادإ

 عانقا نمءريبك دوهمج لذببو ةبودص لكب نكمت دق ناك« ةديشرلا هتسايسو
 كشالو.اهئاوا تحنءاوضنالاو ةينامْثعلا ةدايسلا لوبةبءةيصعتسملا دالبلا هذه

 ىفنقت تناك ةديشرلا ةسايسلاو ةنسحلا ةجرتنلا هذه ىلع ةظفاحلا نأ ق

 قفتت وت ذات ," دالب ق ةرشامملا ةينامعلا ةرادالا نع ةلقنسم ةرادا ءاغنإ

 . ةينطولا اهئاسسؤمو اهناكس بئاغرو لويمو

 ىتح « ادج ةميظع رومأالا هذه ىف خيشلا انالوع ثناطلسلا ةقث تناكو

 ابعزوبو هتفرعمب انالوم اهالعل ضايبلا ىلع ةديدع تانامرف هيلإ لسرأ هنا

 : . 0) ةيثيح ىذ لكو ءامحزلاو ءارمأألا نم ءاشي نم ىلع

 <« دركلا دعاسي ب # . كلذ ىلع ةةفاوملاب ناطاس نامرف ردصيف « ةعدقلا

 تاءادتعالا دض دركلا كرلا دعاس - 4 . مهورح عيمج ىف كرتلا

 عضاحلا لاملا تيبلةيعرشلا موسرلاو تاقدصلا دركلا عفدي - ه .ةيجراحلا

 ناطل سلا نيب ةدوةعملا قيثاوملاو دوهعلا هذه ةقيثو تمرءاو . ةفيلخال

 _هاول٠ ةن.س ىف « ناتسدركب هل ةعضاحلا تارامالاو تاموكملا نيبو
 ةسمحخ دمن ةدهاعملا هذه طورش تضققن ةيكرتاا ةموكملا نكلو .م 4

 ةيدرك ةرامإ رخآ ىلع تنأ ىتح ائيشف اًئيش « اهيلع عيقوتلا نم مط رشع
 فلؤملا . معه

 سيردا انالوم ىلإ ملس ناطلسلا نم رداصلا نامرفلا صن انه جودن )١(
 هبقعن م « نيدل ادعس هجوخ هغل أ مم # ص ؟ جا« غيراوتلا جات نء المت



 تباوهاس

 ىلإ هركذ قباسلا ماظنلا بسح ةموسقم ( ركب رايد ) ةيالو تناكو اذه
 ةيرادالا تادجولا ةكاش ىلع تناك رشو دحأ اهم . اقجنس رشع ةمست

 مج تحن ةلقتسم تناك ةيقابلا ةيناذلاو . رشابملا كرتلا كح تحن « لوضن ألا
 ليجر' ؛هينارهم بلوق « ناخءم : أب 6 ىهوءنيينطولا دا رك "الا ءارمألا
 . كيمرج « روجقابج « كترب « قاثآ

 « ءانب الا ىلإ بألا نم لقتنت ةيئارو قجانلا هذه يف ةرامالا تناكف
 ناطلسلل ةعبات تاموكح سخ ةيالولا كلت ىف كانه تناك ءاذه نع الضفو

 ةريزج ) ةموكحو « ( ولا, ) ةموكحو «( ليك أ ) ةموكح : ىهو ةرمثابم

 . ( جنك ) ةموكحو ( وظح -ح وزاح ) ةموكحو « (رمج نبا
 ناتموكح ًاريخأ تاموكحلا هذه لع تديز (امنابج) باتك ةياور ىلعو .

 ناكف . ( دركشل 1 هلمل  دركشلام ) ةموكحو ( روباحلا | ةموكح « نايرخأ

 ةمجرت تاليبذت نه هلقن لصالا ناك ىذلا هصخلم نم الدب « ةيفرحلا هتججرتي

 . ةيكرتلا رماه مرات
 مرك اب هاش ناشيلاه نامرفتروص

 *"ىداه ؛ تةيرط كلاسم كلاس « لئاضةلابابرأ ةودق « لضالالا ٌةدمح د

 « ةينيقيلا تالطمملا لال_> « ةينبدلا تالكشألا فاشك ؛« تعبرش جهانم

 سيدقتلاوديحوتلا لهأ ناهر «نيطالسلاو كواملاب رقم «نيطلاو ءاملا ةصالخ
 نوبام عيفر عيقوت : هلئاضف ىلاعت هللا مادأ « سيردا نيدلا ميكح انالوم
 لصاو كبوتكم هع دامس 'هدس هالاحيكيدعت هكهلوأ مولعم قجيلوأل ماو
 كتماقتساو تقادص طرفو«تنامأو تنايد نسح نالوموأ قدنمس ؛ بولوأ

 قلوأ مالعإ كغيدلوأ ثعاب هتسياك حتف كنيتي الو ركب رايد « هجنس اضتتقم
 ىلك ببس هنحتف ىخد كرات, الو رئاس زعالا هللا ءاشنا نول وأ غآ كزو

 ردفطمنمو لوذبم هدنقح كنس ماورسخ "هيلع تيانع عاونا مب .نيس هلوأ
 كيب ىكيا هليازك هفولع نالوأ عقاو نيكد هكرابم لاوش رخآ هذه ةلاملاو



 - همها

 عيمج ىف نيلقتسم اوناكو « قاريمريملا ةبتر ىف«ةمباتلا تاموكحلاءذه ءاسؤر
 [ رماه « هدازنذرئم « ىبلجايلو ا « همانفرش ] لالقتسالا ماهةيلخادلا مثرومأ

 له « طقف ركب رايد ةيالون ةصاخ زاتمملا ىرادالا ماظنلا اذه نكي لو

 (ناو ) ةيالو ف ىر' اك« دركلا دالب نم ىرخأ تامطاقم لوانتي ناك
 اقجنس نيثالثو ةعبس ىلإ ممقنت ةبالولا تناك ثيح « ماظنلا اذه سفن اضِيأ
 . ةرشابم ناطلسلل ةمضاخ ةينطو تاموكح عبدأو.

 ةرشع نم فلأتت تناك ةمئادلا ةيركسعلا اهعوق : ىراكح ةموكح - ١

 . ًاَفلَأ نيس غلبت دق ةوقلا هذه تناك برملا ةلاح ىفو . ةلئاقملا نم فالآ

 يرقت ةقباسلاةموكحلاةوقك ةبركسلا اهتوف تناك:سيلدب ةموكح -؟

 « هقوج ىكياو فو عبرم ىكياو قشوربو رومرب وءىرولف ةيجنرفأ 'هكس
 قكنرفربو « ىخد رافوص ولباق كروك قشوربو روه“رب ىري_غ ندرانوبو
 لوصو مرك الا هللا ءاشنا ء ىدنلوأ لاسرإو ماعنا جلق بهذم وافالغ اخك

 تامدخ "هلباقم.نيس هيلبا فرص هكف راصم بولآ هلئمالسو تحس هدقدلو
 راوازس هعاورسخ ”هيلج فطاوع اوت اهدكص الخاوهدك م اقتسا تازاجمو

 كراكب نلك بوديا عابتا هزسزدنبن ا ركب رايدو . نيس هلوأ دنمهرهب بولوأ
 لوأ هروك هنيراص امتخاو تامدخ تاذاحمو صالخاو تقادص 'هلباقم

 ىباقلأو ىلاو>أ كاني لكي و كنيراةجنس نالوأ نيو هيجوت « هدتبالو
 ريهظ « ماظملا ءارمالا راختفا . ندلجا ىنيدل وأ كمولهم كنس ىرداقمو

 ديؤملا , ماقت-الاو دملا بحاص ه مارتحالاو ردقلا وذ ؛ ماخفلا ءاربكلا

 هي هكلابقا ماد عدمجو ىسيكب ر اكن ركب رايد « دمملا كالملا هللا ت اديبأت عاوخأب

 لوأ هكردكرك . ىدنل وأ لاسرا هفي رش ماكحأ ضايب نوذعم هلم رث ناشف

 لوأو؛ بونل وأ هيجون هلجوتو ىلاوحأ كنيالونانلوأ هيجوت هكب ره هديناج
 اهنا ىراتارب هسبا بسانم قملوأ هليا بولسا هن ىريداقمو ىلاقلا كرلكي

 كنيرارامثو ىراتروص كتناورب ىيزاي لوأ الصفمو . زس هربو ىزاي بونلوأ



 امك

 .برقيام اهف ناكو (ناو) ةئيدمق رشثىف تناك :ىدومهلا ةموكح

 غلابلا ةمكادلا ةيركسعلا اهتوق ابنم فلأتت ةيدرك ةليبق نيرسثعو ةيام نم
 . سفن فالآ ةتس اهدكه

 اهتوق فلأتت « ىدوخت ةموكح راوجم تناك: سنايني ةموكح - *
 . ةلئاقملا نم فالآ ةتس نم ةمئادلا ةيركسملا

 . تاموكح سمح « اذه ىلع ةوالع ١178( ص ؛ - ج ىلجايلوا) ركذيو
 تاموكح « ىهو ةيناربالا زيربت ةموكمل ( هدبع ىف ) ةعبان تناك ىرخأ
 .( لبند « ىدمد , ىنالوج ؛ ىزود هريب « روطق )

 هلا_سرا ىخد هداهس * هدس بودي ارتفد تروصرب ىحد ىدرراد_ةم

 رهو.هلوأ مولعمو موهفم صوصخ ره قوتلوا طاح ىخد هدن وب «هكز سه دبأ

 ىف ودل زايهجين ىراباقلاو ىغودنلو أ ضيوفت هلهجونو كي دل ربو قداس هن هكبس
 . بولل وأ مدلعا ليصفت ليبسرب ىغلدل وأ هلبجون ىراماعأاو ىراتي ارو
 طابترا ساسأ نالوأ هدنسارأ ىرب ىرب هك هنلوأ نييعلو بدترتهاهجورب امأ
 لهما تااتسا ىريغ ندئاورب لوأو . هيلوأ ىلاتحا قأوب لاخمو لزازت

  ىدنل وأ لاسر ارا دغاك ضايب ولناشن نوجم اراكب نالوأ مزال كلر دن وك
 بونلوأ اشنا هسا بسانم كملردن وك همان تلاتسا هلبجون هكبره ىخدرانآ
 هليجون هذماعتاو ندراثروص الصنم كرلنأو ٠ هنلوأ لاسرا هلرب ىرا اعنا

 هاكرد بوديبا رتف درب هلبا ىراتو وص تاورب لوأ « نيراق د- ل وأ تياعو
 حورشمو لصفم ىخد هدنو صوصخ ره ؛ هكزس هدبإ لاصيا همهاني ناهج“
 .ردشمشتي هرزوأ مفيرش دارم ىتاطلس تامهم نالوأ هدبناجوبو. هلوأمولعم'
 كرلكي لوأ. ردف رصنمو فطعنم هبناج لوأ متعزم نانع مي زعالا هللا ءاهنا

 .ىيدميشو ردهدايز زدن راكدتيا هظ>المم اورسخ “هيلع فطاوعىخد هدنقحا
 مان كب نيسح هفداعس ”هدس ليلضلت رب ليعامسما ىلغوأ ىيبدرا هدلاح

 ,عاونأ اريرحتو اريرقت بوردنوك هدتمدخ تلاسر ىرملهدآ مان اغأ مارب



 ا 1 الل لس

 ؛انالوم ةيرقبع هتدجوأ ىذلا ىرادالا ميسقتلا اذه لثم نأ ىف كشالو

 .تاسبالملاو ةيلحلا فورظلل ةقباطملا مامت ًاقباطم ناك « ىسيئدبلا سيردا
 برملا ىلإ هلهأ ليع « ةميكشلا يوق ناتسدركك ادلب نأل . ةيميلقالا
 ى نوكي نلو .:ركي مل «لالقتسالاو ةروثلا ىلإ اماد نوعزتيو لاتقلاو

 « هسرولاوا رسيم حالصو حلص هدئيبام « بوديا ضرع رلعرضتو تيدوبع

 بورتسوك نئر وصل وبقهرزوأ مفي رش ىاضر هسروثل وأ دارم هن هدبناج لوأ
 ندلجا ىغيدملوأ زئاج دايتعا اعطقهنحالص وهنت الك كنآ امأ.شمايا راقلع عاونأ
 « رحبلا ديلك » ىنيرامدآ رئاسو هنراصح « هقوتعد » ىرايحايا روك ذم

 نسحأءدن روما كروبزمروهقم هك ردكرك ىف خد نس. مرد نع ح هنلظ

 .ماهم مثوزفأزور دنويب دبأ تلود « بولوأ هدن ريبدت كن 1 هسنا هن « ريبدمت

 جحيالو حئاسزوك ةليجراث 1 فانصأ دعإ نهء«نيس هلوأ ىعاسو دم هدئ اصمو

 . نس هلقدايتعا هميرث تمالع نيس هلب هليوش . هلوأ

 ةايعستو نيرشعو ىد_>| ةنس كرابملا لاوش رهش طساوأ ىف ًاربرحت
 ةجرتلا «هئردا  ةفالخلا راد ماقع ةيرجملا

 *ىداحلاو ؛ةقيرطلا كللاسم كلاسااوءلئاضفلا بابراةودقو «لضافالا ةدمع
 « ةيفيقياا تالضمملا لالحو « ةينيدلا تالكشملا فاشك « ةعبرشلا جهانم ىلا

 سردقتلا ودي>وتأا لها ناهربءنيطالسلاو كولا! برقم «نيطلاو ءاملاةصالخو

 : هلئاضف هللا مادا « « سيردا» نيدلا مكح انالوم
 قادس ىلا نالا لصو ,اتك نا «ىنوباطا ىلاعلا نامرفلا لوصوإ دنع مله أ

 _ىفتق» ىلع“ « اهلك © ركب رايد » ةبالو حتف ىف يبست ىرشب ًاديفم ةديعسلا

 كنم لومأملا وه اه ؛ كماقتساو كتقادص طرقو كتنامأو كتادد نسح

 . تايالولا رثاس حتف ىف الاعف اببسن وكت زعالا للاءاش ناو.كهجو هللا ضي

 . كققح ىف ةلوذبمو كيلا ة ةيجونم ةيكلملا ةيلعلا ىنايانع عاونأو

 هيهذ هينج افلأ « كرابملا لاوشربش رخآ ىلا متتاصيمتع عم لسرأ دقو

 نمنانثاو فوملانم( نابوث  ناعإرم) وقشو ىرخأو روع ةورفو (ىرواف)

 .هيسوقشو ةورغب انطبمرخآو روع ةورفب انطبم فوصلان ءكركاذكوخوجلا



 تب

 . جملا لوصأو تارادالا عاونأ نه رخآ عونب هترادا ناكمالا

 مظعم ىلع « ةيعسر ةفصلو « ؟مربم ًاءاضق ىغق دق ماظنلا اذه نأ ىلع

 لبق « ةراما نيعبرأو تس اهددع غلبي ناك ىتلا ةينطولا ةيدركلا تارامال#
 ٠ قفوملا ناطلسلا اذه دبع

 «مركالاهللا ءاشزإ كياا اطوصو ىدلف .ىجرفا خو وسكم فالغب بهذ»

 ريدج تنأ اع اعتمته تمدو . كتاقفت ىف ابفرصنوةمالسلاو ةحمصلاب اهداستت
 كنماقتسال ةأفاكمو كتامدخل ًاردقت « ةليلجلا ةيكلملا ىتافطمت عاونأ نم هب
 . كمالخاو

 مطاوحا كيدل ةمواعم « كودبانو ركب رايد نم اوتأ نيذلا ءارمالا نا اعو
 ةبسنلابو ؛ ةيالولا كل:ى(ةيولا) قجانلانم م صصخم اهريداقمو مه اقلاو

 ةيكلم مسام تلسرادقف « مهتامدخو مهصاصتخاو مهصالخإو مهتةادص ىلا

 ءارمالا راختفا ىلا «ةفيرشلا ةيكلملا ىتمالعب اهالعان ونعم:ضاربلا لعوةفرش::

 «ماشتحالاو دجملا تبحاص6 مارت>الاو رددها ىذ(«ماخفلا ءاريكلا ريهظ «ماظملا

 .هلايقا ماد ع دقت ركب رايد ءارمأ ريمأ ءذمصلا كلا تاديبات عاوناب دي ملا

 ريمأ لكل تصصخ ىتلا قجائسلالاوحا نعةيئاطلسلا تاءاربلا اوبتكتنا ىئينيف

 بسانملا بواسالا ىلع مهتاءاطفا ريداقمو؛ءارمالاءالوه باقلاوابهجوت ةيفيكو

 رتفدف مهتاعاطقا رادقمو « اليصفت ةيناطلسلا تاءاربلا كلت روص ليجست عم

 اموهفم ”ىش لك نوكيلو انه ظفحيل ء ةديمسلا ىلدس ىلا هلاسراو صاخ

 اذه نوكي نا طرشب«ماعنالا عونو « مهاقتا ةباتك هجوو « اهضيوفت ةيفيكو

 مهنيبام لزازتىلا ىدوكينا لمتحيال ثيحب لسالابن الخيال صيصختلاو ميزوتلا

 ةفيرشلا همالملاب ةجوتم ءاضيب قاروا اضنا تلسراو . طابترالا سأ نم
 بتك ررحتف«ملاقلاهسا بتكلاسرامزايءارما ىلا اهلاسرا لجال « ةيئاطلسلا
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 .هلاونملا اذه ىلع ًايوادإ قاتسدرك مظنت ( سيردا انالوم ) مثأ فا دعبو

 ءارس لاو كولملا ىلع قاطلسلا مساي « مالعألاو لوبطلا هسفتب عزو عيدبلا

 ليلخ كلملا ناكو . دبملا كاذ ىف ةرامالا تاراشو تامالع ىهو . دارك 'الا

 دركلا ءارمأالا نمض ؛ ىبوي ألا نيدلا حالص ناطلسلا دافحأ نم ديفح رخآ
 . ةيناطلسلا تاراشلاو ةفيرشلا تامالعلا كلت اولا نيذلا

 « ًايماس افطع هيلع فامملاو سيردا انالوم مارك ١ ىف ناطلسلا غلاب دقو

 رصمل هتوزغ ىف همحطصا هنا اك « ناربإ حتف نم ةدوعلا ىف هبحطصا ثيح

 . اهايإ هحتفو

 < صاخ رتفد ىف مهنأعا رءهوجوو؛ممتاماعتا ةيفيك و ةيناطلساا تاءاربلا كلم روص

 انهامواعم اهنم نأش لك نوكيل؛ ملاعلا احلم ىه ىتلا ىدس ىلا اهب نوثعبتو

 . ليصفتلا ىلع
 « ةفيرشلا ىتبغر بسح تمن داق بناجلا اذه ىف ةيناطلسلا ماهملا ناو

 ىلاسلا قطع نا اوقثو « بناجلا كلذ ىتعزع نانم فطعيس زعالا شلاءاش ناف

 . هنولماي امم ربكا ءارمالا ءاله ىلع
 نيسح ني وعدملا«ىليبدرالا خيشلا نبا ىلالضلا ل يعامسا نآلادفوأ دقو اذه

 اريرقت امهتطساوب ضرعي ؛ةديءسلا ىدس ىلإ ةرافسب هلاحر نم اغا مارهبو كب

 ناهدلا وقلملا نم بورضل« سمتلبو عرضتيو ةعاطلاو عوضحلا عاونأ اريرحتو

 هفرطلا كلذ نم هيغتياو هبلطا ام ميمح لبقي هنإ الئاق « مالسلاو حلملا دقع

 اذلف « هتين صواخو هلوق ىلع دامتعالا زوبيال نكلو . طرش الو ديق الب

 ةعلق ىف امهتيشاحو ( هقوتعد ) ةعلق ىف نير وك ذملا نيلوسرلا سبح ترمأ.

 نم رييادتلا نسحأ ذاخما ىف كرودب موقت نأ كيلع بجيف . ( رحبلا ديلك )

 ىتلود لاصو ماهم فىعسو دجاذ نوكنل « روك ذا اروبقملا نأش ىف كبناج

 . مايالا ةديدم ةيدبالا

 ..ةديقاو' ”املاو ةليلجلا راث "آلا نم بو رض كنم رهظن نأ وجراماتحلا ىفو



 سوءا

 كلذ « ناتسد رك عضخ ضخ ةليلجلا هيعاسمو ةديشرا انالوم ةسايس لضفبو
 نم ىضرب « ل « سارملا ديدشلاو ةميكشلا ىوقلا مب ءاقالا

 اذه نأ ىف كشاالو . لانق ريبك ريغ نهو ركذت ءامد ةفادإ ا

 فدخل مات اموضخ طق عضخي مل ناتسدركن أل . خعيدانلا ىف دف ثداحس
 . مويلا كلذ ىتح نييدوش آلا دبع نم ًاديدش الان , مهيلضان لب « نيممافلا

 « نانويلاو نامورااو نييثريلاو نييناربالاو ا نأ نم مغرا ىلهون

 لتحل « اهتاموكل هناكس عاضخا حلاعت ناتسدرك ىف ةريبك تايماح مهل تناك

 ىسيلدبلا سيردا انالوم هلان ىذلا لثم؛ناتسدرك نم اريبك الانم اهبنم ةدحاو

 . هنم ةدافتسالاو هلالغتسا نم نيينامثملا نكم ذإ . ةرهاملا هتسايسو هئاهدب

 راقفلاوذ) فحز « ناربإ كلم ىوفصلا ()ليعامما هاشلا ةو دعبو اذه

 ( دادغب ) ىلع « ربلكلا كاحو ةيدركسلا ( وللوملا ) ةريشع سيئر ( ناخ
 ميهارإ) ىعدي نم فئنيح نييناربالا لبق نم اهق اح ناكو . ليلق ريغ شدجب
 اوضقتاف هعابتأ ضم هعمو؛ هيلإ هسفنب اذه (ناخ راقفلاوذ) بهذف (ناطلس

 ٠ نيفحارلا مامأ فوقولا ىلع دحأ اربي مل كلذ دمبو . هولثقو ةرغ ىلع هيلع

 مساب اهماستو ةلوبس لكب ( دادنب ) يلع ( ناخ راقفلا وذ ) ىلوتسا اذكهو

 «هنع ةبايف اهكحو همم“اب اهعماوج ف بطخ ثيح ؛ ناخ ناميلس ناطلسلا
 ريمأألا نكي ملو . لاتق الو برح الب نيينامثملا مح'ىف (دادغب ) تلخدو:
 الجر كلذ قوف نأكل ب «يسخ اءرابو امادقم ًادئاق اذه « ناخ راقفلا وذ»:

 كرابملا لاوش رهش طساوأ ىف اريرحت .ةفيرشلا ىتمالع ىلع دمتعاوءاذه لعإ

 © هنردأ -. ةفالحلا راد ماقع ةيرجحلا ةلاعسلو نيرشعو ىدحا ةننم

 مجرتلا :(م 161 ةنس ريفون لئاوأ )
 هىلاع 1665 ةيشس د ليعامسإ وه )١(

 مجرتملا . م1804 هوس. ةنسح
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 ةيناربالا ةموكحلا نكلو . ةيلج ةلملج تامدخ ) دادعب ) مدخن » ًامزاح ايراد

 ةنس رارج شيب (1) بسامبط هاغلا فحز ذا ءارغأ ةريبك ةصرف عدت مل

 نم ًاحدر اهلع راصحلا قيضو اهرصاحو دادغب ىلع م 16٠( م ةعو)

 ىوخأب لصتاو ردغلاو ةليحلا ىلإ دمعف ابرأم اهنم لئي مل هنكلو . نمإلا

 امببخأ لتقب اههارغأو ( كب دمحأ ) و ( كب ىلع ) ناخ راقفلا ىذ ريمألا

 مث « مونلا نم ةلفغ ىف وهو هالتقو نارغلا ناذه عدخم اظ . ناخ راقفلا ىذ.

 افلم نم كيش الان مل ًاريخأو . هاشلا شويجل ةنيدملا باوبأ حتف ىلإ ارداب-

 .ةوسقلالامعأو مئارجلا عظف أب اكت راو ةماملا حب, اذملل ةنيدملا ضرمت ىوسوهاشلا

 « لاونملا اذه ىلع نييناربالا لبق نم ( دادغإ ) ىلع ءاليتسالا ةئداخ

 نييناربالا ىلإ سيلدب ريمأ « ناخ فرش  ءاجتلا لثم ىرخأ لئاسم ضعبو
 نيتموكملا نيب ديدج نم فالحلا تراثأ - نيينامثءلا ىلإ «كب همالواد و

 ؛ . ةيمادلا كراعملاو ةنحاطلا بورا نم ةلسلس ىلإ ىدأف

 هدادج (نمراك نع ًاراك ( سدلدب ) ةراما ثراولا ( ناخ فرش ) نأو اذه

 « بسامبط هاشلا ىلإ أل دق ناك همانفرش باتكف لوم دج وهو -

 ىدلنيسفانملا ةياشوو نيدسفملا ضعب ةياعس ءارج نم هسفن ف تماق تاهمشلا

 ول هكنلا ( كب همالوا ) ناك ىرخأ ةبج نمو ء لوألا ناخ ناميلس ناطلسلا“
 بصنع رفظو نيينامثملا ىلإ ًاررخأ أحتلا دق « نييناربالا ىلإ أجتلا ناك ىذلا

 نيح ق «ناملس ناطلسلا نم «انيكنصح» و « سيلدب 2 ( ةراما ) ةيككب رطكع

 ءارعأالا عم لوألا ملس ناطلسلا دبع ضقني ناك «قاطلسلا حنملا اذه نأ

 ىتلا ةينطولا تاموكحلا ماظنب ناعتمتي ناك نيقجتسلا نيذه أل . دارك الا»

 بضغ تراثأ ىتلا بابسأالا مأ وه اذهو.نويلحلا دركلا ءارعأألا اهئراوتيم

 قحلأ نا دعب ؛ نييناربالاىلإ ءاجنلالا ىلع هتلمحو 6 هءايتساو ( ناخفرش )

 ةياغل م64٠1 -ه م٠ ةنس نم ةطلسلا ىلوت « لوالا بسامهط وه (؟)
 . مجزتملا :م |هالا هدد ةنمع'



 وو
 .ةمماع ( سيلدب ) ىلإ لوخالا دارأام دنع ةركتم ةعزه « اذه كب همالوأب
 . اهنع ايئاخ هدرو ةثوروملا هتراما

 نم نييناربالا ىلع برا تنلعأ ةينامملا ةموكملا نأ « لوقلا ةسالخو
 .( ناو ) لم ةرارج شويي بسامهط هادلا فحزو « بابسأالا هذه ءارج
 نيترم تادجنلاو تاوقلا مظعألا ردصلا لسرأو . راصحلا دشأ اهرصاحو
 انكمتت حلو لشفلاب اتءاب نيتوقلا الك نكلو « نيرومحلا دادماو راصحلا مقرا
 ةناتمم الا رداني نأ اشاب ميهاربإ ماظعألا ردصلا رطضاف . ةملقلا لوخد نم
 ىف ءاتشلا ىغمأو (م 6١مم م 540) ةنس فيرخ ىف مظع شيج سأر ىلع

 .لتقع قيرطلا ىف وهورلعف (زيربت ) وحم هجوت عيب رلا قو ٠ ( بلح ) ةنيدم
 لخدو . ةرامالا ىف ( نيدلا سم ) هنبا هناكم ماقأف سيلدب ريمأ ( نافخرش )
 ( زيربت ) ةنيدم ؛ ةنحاط بورحو ةجج تاقشم دمي فحازلا ىلامثملا شيجلا
 ناطلسلا اهءاج ةدم دعلو .(م1974 ةنس زوك 8 ةنس مرهلا ةرغ) ىف
 ءانعو رفسلا ءاثعو نم احيرتسم « نمزلا نم ةرتف اههف ىفمأو هسفنب ناميلس
 جولثلا لوزنو راطمألا لوطه رم ريربمزلا بعاتمو لاتقلاو تورملا
 لمحتف ( دادغب ) ةيحان ىلإ ( ناذمه ) قيرط نع ناطلسلاهجوت مث . ةريثكسلا
 .( هافنامرك ) و ( ناذمح ) نيب قيرطلا ىف اميس الو « قادملا نم ًاريثك اهيف
 نكمم اريخأو . قيرطلا ىف هفيج لاقثأو عفادم نم ريثك كرتل رطضا ثيح
 ةنس رخ الا ىدامح ) ىف ( دادغب ) لوخد نم اشاب ميهارإ مرك الا رادرسلا
 لبق نم دادغب ىلاو كب دم ناك ثيح ( م 1854 ةنس ربمسيد -ه 1
 . ىكرتلا ىشيجلاب مرك الا رادرسلا شيج لوصو لبق اهالخأ دق « مجسلا
 ناطلسلا رضح مث . ءامد ةقاراو لاتق ريغ نم ( دادغب ) دادرتسا مت اذكهو
 .اشاب ناميلس ركب رايد ىلاو «ذاطلسلا ماتأ دقو.لالجلاو ةهسالاب اهلخدف هتيشاحم
 م اهنف ىامثع لاو لوأ ناكف ( دادشب ) ىلع ًايلاو « ةيفاكلا ةيماحلا هعمو
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 «ما6+هةنس سرام : ه 44١ ةنس ناضمر؟ه)ىف (زيربت) ىلإ قاطلسلااهرداخ مث
 . ةغارمو ناتسدرك قيوط نع

 ويمأ لتقم «ةردانلا اهمئاظفو ةيكرتلا ةوزغلا هذه ثداوح ٍبئارغ نمو
 خرؤملا ىأر ىللعو . هلاجو نم ةعبدس هعمو ( كب تقفش ) ىعدي ىدرك
 ملط نيبوكنملا ءالؤهلتق ىلع ناطلسلا لمح ىذلا ببسلا لمل « 21) رمتاه »
 قأ دارأف . ءامد ةفارإ ريغ نم ةميظعلا تاحوتنلا هذه لان هنا وه « ًاناؤدعو
 مث .ةميظفلا ةيانجلا هذه باكترا ىلع مدقأو « نيمواظملا ءالؤهءامدب ايسدقي
 نوناك مه 9444 ةئنس نابعش ١١ ) ىف اهملإ لصوف ةناتس الا ىلإ ناطلسلاداه
 ش .(م 1٠١68 ةنس [ راني ] ىلاث

 نممسق ىلع (م 1844 -ه ةه8 ) ةنس برح ىف ناطلسلا اذه ىلوتساو .
 ةيناربالا ةموكملا تناك املو .( زيربت ) وحم هجوت مث ىلازبالا قاتسدرك
 !بناريخنم نين امملا ةدافتسال امنمالماك ارم ةئيدملا هذه فارطأ ترصددق

 ىلإ عوجرلاو « ريسلا ةلصاومو مدقتلا نع لودعلا ىلإ نايلس ناطلسلا رطضا
 ىدبأ ىف لازت ال تناك ىتلا ةئيصحلا (ناو ) ةملق يلع راصحلا قاطن برض
 ةريشع داركأ نم ًايدرك رم ةيناربالا اهتيماح دئاقو اهظفاحم اكو ماجع الا

 عفادملا بلج ىلإ قاطلسلا ردابو . ىنكجلا ( ناطملس ىلع ) ىعدي ( ىنكج )
 ةعسق دعب تطقسف ةعلقلا ب رض ىف اهمدختساو ( مورضرا ) ةملق نم ٍةمخضلا
 ىلإ ىتامْملا شيجلا رطضا ةنوآلا كلت: ىف سراقلا دربلاو ءاتشلا ةدشلو . مايأ
 ىلع اهيج اطالخ يف لسرأو كلذ ةصرف بسامبط هاشلا زبنناف . امي مم ةدوملا
 4اززيم ليعاتسا)و (ازريم مارهم) نم الك لشرأهنا م (صراق) ةعلقو ةئيدم
 هجوتو ( زاولدام ) ٍ:( طالخأ ): ىلع رخآ ًاشيج دوجو«( درويباب ) ةملق ىلع

 مجاعملا“ " ::اطغ دمت ةيكرتلا -ةجرتلا نمكهو صه -ج )١(
 (؟



 تاوهادس

 ( راكب رلي# ) ةدلب ىف ءاتقلا ىشمعع تقولا اذ يف قاملس ناطلسلا اكو

 دالبلا ةيلخاد ىف ماجع الا مدقت دصل (اشاب دمحأ ) ةدايقب شيج لاسراب ردابخ
 هرسكو ( ناك ) دنع فحاولا ىناريالا شيملا نم قيرغب ان دحأ ىتتلاو

 « بسام ءاهلا اخأ ( 017 ازريم صاقثإ ) ىمجسلا ريمألا ذأ ا؟ ةرسك رش

 ةسغ نم ةفلؤم ةوق سأر لبع فحز «هيلإ ًاثممال قاطلسلا عم ناك ىدقلأ

 قارسلا ىلع ( دوزربش )و( كوكرك - هيوكرك) قيرط نع ؛ ىدرك فالآ
 رخآآ ىلامع سيم ( كب همالوا ) هممت تقولا ىف هجوتو . ( ناذم ) ىمجعلا
 ةيركسملا تاكرملا هذه لك نم ناطلسلا ضرغ ناكو ( مورضرأ ) دالب وحم
 . هاشلا ةموكمل ةعضاخلا دالبلا ىف ةروث ثادحا ةفلتخلا

 ىلع ىلوتساو < قاذمم » راوبحب أخ ( ازريم صاقلا ) ريمأألا رهظ العفو
 هسفئب وه هجونو . ىرلا ىلا دركلا نم ةفلؤم ةوق لسرأو . ( مق ) ةتيدع
 ةيناربا ةوق نإب هيلإ ءابن الا تلضو املو . « نابفصإ > و « نافك » ىلا

 ىف رارق  رقتسي لو ٠ ( سراف ) وح هجوتلا ىلا ردأب « ةيلع تدرج: ةريبك
 . نيفرطلا نيب حلصلا دق دمب دادنب ىلإ داعو . اًضيأ ميلقالا كيذ

 كلذ ضفرف لوبناتسا ىلإ باهذن ىنارب الا ريمالا 0 ناهملس قاطلسلا اعدو

 ب ع *44 ) ةنم ةيئاعملا ةموكيملا ترطضاف 6 ناطلعلا ىلع ةهاطلا اصع قشو

 (ىراك>)و ( ةيدامملا) ءارمأ تاوق“ نم ةفلوتم هيلع ةلمخ دديرجتل

 تقولا ىفو . ( ناوريش ) ةيالو ىلع اكاع اذه ازريم صاقلا ناك ( 5:)
 هلالقتسا رسال اذه نلغأو جسرطملا ةب راش ال ومش# كساحبط هاشلا ناك ىدلا"
 رارج يجب هيلع هاهلا فعزف.. همحاب ةكسلا بوضو ءاشلا هيخأ ةموككح نع:

 (هفك ) ءانيم نم ةتيفس بوكر' نم نكمت مث . قاتسغاد وحن رارفلا هرطضا'
 هبورملاهذهىف ناطلسلا ةيعم فناكف «نايلس ناطلسلا ىلا ائحالةناتس هلا ىلإ

 . فلوملا .٠ ناربا شرع ىلع ىلوتسي نأ لمأ ىلح



 ب (١ةهب

 ىتح رخآ ىلا ناكسم نم هدراطت تاوقلا هذه تذخلو . ( تسودارب ) وس
 ىلإ ءاجتلالاو « ةينامثملا ةلودلا ٍيضادأ نم جورحلاو رارفغلا ىلإ هتأك] ا:

 اهريمُأب ايمتحم « .راربإ ىضارأ يف ةيدركلا ( نالدرأ ) ةراما ىضارأ

 فءرصاحو (ناونىم) ةبج ىف هقياض ىناربالا شيملا نأ ريف . ( كب باخرس)
 ملاع خيران ) . رصاحلا شيملا ىلإ هميلستل ( كب باخرس) رطضا ىتح ؛ اهتعلق

 . ( سانع ىارت

 ىلع ىرخأ ةرص بسامهط هاشلا فحز 2( م 1854 -ه 831 ) ةنس فو

 (ركب دايد) و ( ناجم رأ ) ىتح هئارافاو هريس لصاوو ء طسوأالا قاتسدرك
 . هرمد الإ ًارماع هكلس ىذلا قيرطلا ىف كرتي ملغ-

 فحزف « نارإ ىلع برحلا «ةيئامثعلا ةلودلا تنلعأ « روبش ةعضب دعلو

 (سيلدب)و(ناو) دالب رمدو تابج مبدأ نم قاتسدرك لع ىرخأ ةرم هاشلا

 اهلاهأ نم لتقو « الماك ًاريمدت ( شوم ) و ( شيجرأ )و (زاوجلداع ) و.
 ماد راصح دسمإ ( ىشيجرأ ) ىلع مث ( طالخا ) ىلع ىلوتساو . ةميظع ةلئقم
 هفحز 6 ىرخأ ةبج نمو . ( ىركراب) رصاح كلذ دعلبو . روهش ةعدأ

 ردنكسا) شيج اهيف رسكف ( مورضرأ ) ىلع رارج شيم ( ازريم ليعاسا ).

 دعلو .٠ اهريمدتو تاهجلاكلتبلسو ببن ىف هدب قلطأ مث « ةرسك رش ( اشاب
 سرحلا سيئر ( كدن وس ) عم ةرملا هذه هبدتناف هاشلا ىلإ ًامجار لفق كلذ

 عنشأو هجو عظفأ ىلع كاذب اماقف « قاتسدرك دالب قاب ريمدتل « ىناهاشلا '

 « ةعاظنلاو ةوسقلا بورضو ةيشحولا لامألا نم ابكترا ثيح ؛ ةروص

 ) (وكاله) نم لك؛دالبلاهذهيف ابحرتجا ىقلا ةيربربلا لام "لال وه سانلا ىسن 0

 . (كنلروميت )و٠
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 ا وةخاما

 مناك ىدلا قاتسدركن أ نيح ىف < طقف ( 0) ىكلاب ) ةقطنمو ( روزربش ) و
 دق « ةيبرملا تاكرحلل ارادو لاتقل احرسم بورحلاو تاكرحلا هذه لك ىف
 .ةكرقلاو ىناربالا نيشيملا مئاظفو برملا لوج ءارج نم « نيمدنلا ماع صد
 سقت الا ىف رارضأو « ةحداف رئاسخب ءامجج دالبلا تبيصأو 0 ءاوسلا ىلع
 . ةغلاب لاومأألاو

 .وادرسلاو مظعألا ردصلا ةدايق ابل ًاشيج ةينامثعلا ةموكحلا تدرج مث
 :ازريم ) ىناريالا ريمألا ىدمت ببسي « ناربإ ىلع ( اشاب نامثع ) مرك *ير

 دف ةينامعلا مئالطلا دئاقل ريمألا اذه ىدصتف . ةينامثملا دودحلا ىلع ( ةزمح

 .يلصو مث .ىنامثعلا ىئيملا نم رخأ ا اقيرف مزهوءةرسك رش هرسكو (قايفوص)
 . مايأ ةثالثماعلا لتقلا اهف حابأو ارهقو ةونع اهلخدف ( زيربت ) ىلإ اشاب نامثع

 .ةزمح ) مزه '( ١686 ةنس ربوتك أ **8 هةك4 ةنس هدمقلا 1؟ ) ىفو
 .يقتلا مث ٠ .ًاريثك اقلخ هنم رسأو اضيأ ( اشاب نانس هداز هلانج ) شيج ( اذريم
 .ّنا ةصالحلاو . ةركنم ةعزه هب نحلأفءمظع الا ردصلا شيب مايأ ةعبرأ دمب
 .ةكرعم نيمي دأ نم رثك أ ىف رصتنا نا دب , لسابلا ىاريالا ريمأألا اذه
 .ةيلاوم ةيناكرت ةريشع لاجر ىدبأ ىلع مم وهو ةليغ لتق « ارهاب ًاراصتتا

 . نيينامثعلل
 .لظدادنن نم ( هدازهاغح اشاب نانس )حز (م ١هم4_مةذقوز)ةنسفو
 'أزرملا بادتتا ىلا «9 سابع هاغلا رطضا امئ « ناذم ىتح اهحاتجاو ناربإ
 : بورحلا دنخ عضوانيننامثعلا عم حلصلا بلطو ةناتس الا ىلإ رفسلا رديح

 ا . لتس ةدص يفرط نيب اهكرامم تراد ىلا ةيوطأ

 أنا قارعلا ىلايغب ( زدناور )نم ةبرقم ,ىلع ةيدرك ةريشعل مما )١(
 10 مثوفيم) ةس نت ةنطلبملا ىو لوالا سابع وه م

 : 2 ل 'يجرتلا“-: : مم 2 هجن ةلشقر ام



 ل 1 |

 .عوضخ اهاضتقم نم ناكف ( 1050 ةنس سرام 38 ؛هةاتح )ةنس زوروت ىف
 ةينايئملا ةلودلل «ووزرهش « ناتسر ؛ناتسجرك ءناوريش « ناجيب رذآ تايالو
 ناك اذه نكلو . ناربا دالب عيمجج ىف هيلع ءاضقلاو ةعيشلا بهذم ءاغلاو.
 . طق ةقيقحم نكعال اهح

 تربظ ثيح « ةنس ةرشع ثالث ةرملا هذه نيفرطلا نيب « حلصلا ماددقو.

 (م1108ه1١٠1؟)ةنس لئاوأ ىف ديدج نم امهنيب قئالعلا ترتوتفرشلارداو»

 (كب ىزاف) ىلع ترافا بابسالا دحأب تعرذت ةيئامملا « زيربت » ةيماح نال"
 « كب ىزاف » أجتلاف «هدالب ف بلسلاو ببنلا دي تقلطأو © ساماس > م ام

 محتلاو ( زيريت ) ىلع هتدايقب ابل اشيج درجو هقطعب هلمثف سابع هاغلا ىلإ.
 ىثثنا مث . ةئيدملا ىلع ىلوتساو « ةرسك رش هرسك و اهبف ىذلا ىلايملا شيجلاب -

 راث !نم هب رمام ىلع قيرطلا ف ىغقو ( ناقيرآ - ناوبرا - ناور ) وح
 هذه ىف هاشلا شيج ىف ناكو .امان ًاريمدت اهرمدف نادلبلاو ىرقلا نم نا رمعلا

 ( وكام ) ريمأ كب نعصم نم لك ةدايقب دارك الا نم ليلق ريغ ددع «ةوزغلا

 (9). ةيلاتلا ةنسلأ ىتح نيفرطلا نيب برحلا ترمتساو . ( ركل 1) كا نمو
 ىلإ كرتلاو دركلا نم افلؤم اشيج ( هداز هلاغج) ىتامءلا رادرسلا لسرُأخ-

 (ىوخ) ةياغل لصو ىذلا ( اشاب فطصم )ةدايقب (دنرم ) و (ىوخ) ىحاوخ
 ريمدنل ( دنرم )ةبج ىلإ ( ىدوخت ) ةريشع سيئر ( كب ناملس ) اهنم لسرأَخ
 . اهيق بلسلاو بهنلاو تابمجلا كلم"

 ىدربو هللا ) ةدايقب رخآ ًاشيج سابع هاشلا لسرأ اهسفت ةئسلا هذه قو

 وه ةئداحلا هذه خيران نأ ( ةيمالسالا فراعملا ةرئاد) ف درو )١(

 يمراقلا ( سابع ىارآ ملا مسيرات ) باتك نكلو .ما114 ه1 ةنمعا

 فلؤملا .م 156ه -ه 114 ةنس تناك اهنا ىلع .صشح.



 هس ا دع

 .شيملا اذه ماقف ؛ ىرتلا دادوسلا اهب اك ثيح ( ناو ) ةلق ىلع( ناخ
 هسقت سابم هاشلا قأ اك ٠ امجاو لفت مث اهيبنو هاحنأالا كلت ريمدتب ىناربالا

 .. ةيدوكلا( ىدومت) ةريغم لزانم ىلع فحزلاب «ىوخ > نم رارج سيجما
 شيملا نكلو « لاطب ألا عذد ( وكام ) ةملق نع كب ىنطصم ابسيئر عفادق
 .« ريمدتلاو بلسلاو بهنلا ىف ىلاغو ؛ ًاداسف دالبلا كلت ضرأ ىف ثام ىفاربالا
 . )١( ةميظع ةلتقم ىلاهأللا | نم لتقو

 . شيمي ( هدازملامج ) مع ألاردصلا فحز «ةنملا هذه فيرخرخلا فو
 ءارمأو 6 ةريزجلا < اح ( فرش ) ريمألا هسعمو ( ناجيبرذأ ) ىلع ميظع
 قابو « هتوخاو ( ناخايركز )و 6« ىراكح » و « ينسب > و« ىدومت >
 .< ىلاربالا شيجلاب اوقتلاو ( ساملس ) اونلبف : دارك "الا ماكملاو ءارعأالا

 تراد ىتلا ةكرعملا ف راسكنا رش اورسكناف ( زيربت ) نم خسارف ةتس ىلع
 .(ما568 ةنس ريقون 7_ه ١؟ ةنس ةرخ - الا يدا <54 ) ىف اهاحو

 .ذإ دركلا ءارمأالا نم ضم ىتاهمعلا ركسعملا رداف « ةكرعملا هله دعلو
 رقم ىلإ ىريزجلا ( فرش ) ريمأألاو ( فتلاو ) ىلإ ( طالبناج نبا ) داع
 . ةريزملاب هترامأ

 ”ارادرس ( اشاي داهرف ىلد ) نيع ( م 1105 -ه 1١١ 18) ةنس رفص ؟4ىفو

 ةكرعم ذمب ءاقيلارادىلإ لحرا دق ( هداز هلامِج )فاك ثوح « ةبقرششلا شوبج#

 .< لوضن الاب نييلالجلاةدوث مايقو ( طالبناج نبا ) قايصعل ًارظن و« ( زيرعت )

 .ىارآ ملا خيرات باتكب حام وهو ) ىشنم ردنكسا لوقي )١(
 ىف عابت تناك ةاشلا نأ ىتح ادج ةريثك تناك متانغلا نأ ( ىمرافلا سابع
 .< نارقلام (نيرششع نم دحاو  اراثيد ه٠ ) هردق نمدب ىلاربالا شيجلا
 .هفالآةمضب اوذخأ نيناوالا نإو . ( ًارانيت ٠٠ ) هردق ىمملب ةرةمشاو
 .فلوملا -(*-ج ٠ ىرسالا ةلداع٠ ثواماعو ىلافطالا وءاسنأا نه



 سا ووا

 . نييناربالا عم برحلا لصاوت نأ ةينامثعلا ةموكملا ناكما ىف نكي مل

 ةيطالبن اجلا ةرسأألا تناك - « )١( طالبناح  دالويناج :رباةرون

 دهع ىف اهديمم ناكو ( سلك ) ىف نمولا ميدق نم مكملا ثراوتت ةيدركلا

 ًايكبراكب بسن دق ناك ىآلا ( نيسح ريمألا ) ) وه ( اشاب نانس هدازهلاغح )

 دالبلا وزغل مظعأألا ردصلا هجوت امو. . مظع الا ردصلا لبق نم بلح ةلإال

 مظعالاردصلا عم باهذلا نع مسا و راذعالاب نيسح ريمألا للعت«ةيناربالا

 .ذاريإ نم داع املو هسفن ىف اهرسسأو ردصلا هيلع ريغتف . ةيناريالا برملا يلإ

 هيخأ ىلإ نيسح ريمأألا ةانو أبن لصو انو . هلتقو هيلإ ءامد (زيربت) ةعزه دعب

 م . ةينامثملا ةموكحلاىلعهت روم ابمف نلعأف بلح ىلإ اذه بهذ ؛ ىلع ريمأألا

 اهارقو ماغلا فارطأ ىلع راغأو اهبلع ىلوتساو « ماغلا سابارط ىلع فحز
 عروبرلا كلتىف هذوفت ىوقو هنأش الع اماف . اهبف بلسلاو ببنلا يف هدي ًاقلطم

 امكدوقملا هعساب كسو «ريبك شيج نيوكت هل مت ذإ .القنسم دالبلا كمي ذخأ
 ه 1١15 ةنس ةرخ الا ىداح ٠١ )ىو. . همباب عماوجلا ىف بطحلا تيقلأ

 هكللم ( دنانيدرف قوديشر' الا) عم ةدهامم دقع ( مل ٠ا/ ةنس وبوتك أ

 . تاموكحلا رئاس عم اهلثم دقع لواحو ( «") اناكسوط ) ةموكح

 دئاق بصن دق ؛ رييشلا مظعألا ردصلا (اشإب دارم ىجويوق ) ناكو

 عورشلا ل بقءرزولا اذه دارأف. لوضان ةالا ةروث ءافطاب فطكملا شيجلل ام

 (طالبناج نبا )ناك انيب «( طالبنا ) ةرسأ ةلئاف نم صالخلا ء هذه هتمبم ىف

 (دالوب)و.حورلا « ناج » ىنعمو « دالوب ناح »فير طالبناج )١(
 : ىديدحلا حورلا اذ ( دالويناح ) ىتعم نوكيف ذالوفهلا وه

 مجرتملا : ةيلاطبالا ةدحولا لبق ةيا اطنالا تاليودلا ىدحا (*)



 مم و 6 سم

 نم هلئمو ةلايغا نم اقلأ نيرشع غلابلا هشيب ركسعف . كلذل دمتسا دق اذه
 . هتلزانمل ىلاهْملا يملا مودق ًارشننم ( سارغإ ) قيضم ىف «ةاغملا

 (طالبن اح نبا) ركسعمو حت رارج شيب (اشاب داع ىجويوق) هجوت دقو
 «اشاب راقفلاىذ ةدايقب (ةيردتلاوذ) 0)رداقلد دارك أ نم ًافلأ ن وعلرأأ هعمو
 هيف ركسع ىذلا لحما نأ (اشاب دارم) ىأرو .ىلص الا ىامثملا شيلا ىلع ةوالع
 ( ىلب نالسرأ ) قيضم ىلإ هشيجب لوحنف « لاتقلل حاصر يغ ( طالبناج نبأ شيج
 ةنس بجر* )ىف ( جدوأ ) لوس ناشيملا ىلا مث . طالبن امنا شيجمب طاحأقف
 تضق « ةيمادكراعماحرامهميب ترادف ) م1561 ةنس 0 "14ه 36

 رقبتثلا ىلإ رطضاو « ةرسك رش رسكناف « طالبناج 1:ربا شيج فصل ىلع
 هذه ىف رارقتسالاو ءاقبلا نم نكمتي مل هنا الإ ( باح ) ىلإ باحسنالاو
 هنع انمف « ةيناطلسلا ةدسلا ىلإ جال ةناتس الا ىلإ رفاسف . ًاضيأ ةنيدملا
 ( (29راوشمط) ةلايال (ظفاحم : ءامأ ريمأ) ايكب راكب هنيعو () دمحأ ناطلسلا
 . ىارسلا لخاد ىف ىتلا ةماحلا ةيناطلسلا ة-سردملا ىف ريغصلا ءاخأ لخدأو
 نم لسرأف هبضغأ لب حافسلا (اشاب دارم) قرب مل ىناطلسلا وفعلا اذه نكلو
 . ديدجلا هلم رقم ىلإ بهاذ وهو ( دارغلب ) ةملق ىف ( طالبتاج نبا ) لتقيب

 ةمئار ةلوطب ةيقنمل « ةيمقاولا ةصقلا هذه نا - ( القمدمد ) ةعقوم

 ةمئات تناك ةيناكرت ةراما( ىدرولا نبا ) ف ددو ا ( رداغلود ) وأ )١(
 (ماوعأ هدحل )ةنس ىلإ (ماسنسو _ ها[ )ةنس نم :ناتسبلاو شعرم ْى
 دمحأ ناطلسلا وه(؟) . نويناّمعلا املع ىفققف رصع كيلامملا ةلودل ةيمم تناك
 (م ؤ ١ "7؟اه 15 )ةنسةياغل( هم 1508-ه ١1 )هنس نم ىلوت لوالا
 مجمل . كاذنيح ةلودلل ةمضاحلا ةسمنلا دالب تاعطاقم ىدحإ (ع)



 ديوك

 ةبلق ةيماح امم تفلأت ىتلا ةبركملا ( تسودارب ) رثاشعل غلاب ةيحضنو.

 ىلملا اهعئاقو رك ذف باهسالا ن آلا اناكماف سيل هنا ريغ « ةريبشلا مدمد.
 انباتك مجح نأأل . ةردانلا ةيحضتلاو « ةقئافلا ةلاسبلا نم تادلاخ تاحفصب
 ٠ كلذب حمس ال اذه

 هيونتلاو ركذلاب ةريدجل « دركلا مران نم ةدلاحلا ةحفصلا هذه ا اقح

 ةمالا بابش نم ةمداقلا لايج الاو ىلالا ليجلا هأرقي « لقتسم باتكى ف
 ىتح ًادج ةريثمو ةريئثكل ةعقولا هذه قراوخو تايا نال .اطوبكو ةيدركلا

 ةعزلاو ىهذملا بصعتلا هيلع ىغقي ام فالخ ىلع ( (1) ىثنمردنكسا ) نا

 لاطب الا ىلع ءانثلاىلاو ةدلاخلا تاحفملا هذهديجعىلإ رطضا ؛ ةيعسراا ةيعيشلا
 ةميظملا ةيحضتلاو ةلوطبلا هذه ةءور نأ اك« ةيكرلا مهئامدب اهورطس نيرآلا

 اهركذي نأ ىلع ( 0 . ده. نام . و ) ويسملا قرشتسملا ةمالعلا تلمح
 . لالجلاو ةعورلاب اهي نأو« باجحالاو لالجالا نم ريثك "ىشب

 ءايعأ نم ( (9 تسدكت ناخ ريمأ ) وه ةدلاخلا ةبقملا هذه لطبو
 ( كب رمع ) براح دق ناك« ةريهشلا ةيدركلا ( تسودارب ) ةريشع ءامحزو.

 دعبو ٠ ةبراحلا كلت ىف هيدي ىدحإ تمطقف ( ناربس - ناروس ) كا
 نم ًاءاتسمو ابضغم كب ريمأ هيلإ بهذ « ناجيب رذأ ىلع سابع هاشلا ءاليتسا

 هماركا ى غلاب ذإ هاشلا ىدل ةوظحلا لانف . هردق قح هوردقي مل نيددلا كرتلا

 هيلع معن أو .ةعوطقملا هدي لدب سلاحلا بهذلا نم ادي هل عئصو هيلع فطملاو

 -ىدوا)و ( ركع )و ( روكرت ) ةموكح بصنم دانسا عم ( ناخ ) بقلب

 ةلودلا خرؤم ناك ( سابع ىارآ ملط خيرات ) باتك فلم )١(
 فلولا .٠ سابع هاشلا دوع ىف ةيناربالا ١

 مجرتملا 2.ةدحاولا ديلا وذ (ناغريمأ) ىا(؟)
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 .داعف هبيلإ ( تسودارب ) ةريهع ةسايوو ( هنأ < وئشا ) و ( هيمرأ
 .ةعلق لحم ىف ةنيصح ةملق ءانب ف ذخأو هتموكح رقم ىلإ ( ناخ ريمأ)
 . ةمدقلا ((0 مدهد )

 4 ىستجلا بصعتلاو ىهذملا فالتخالل ًارظن « نويعيشلا ءارمالا ناكو
 .هل سدلا نع طق نوفكي اوناك امو . ةهاركلا دشأ ( كب ريمأ ) نوهركي

 ءاشلا نذآتسإ نأ دعب ةروكذملا ةملقلا ءاشنا ىلع همادقف . ءاشلا ىف
 .ةثيعلا تاءاشالا حب. ورتو سئاسدلا طويخ كبحل مهيدل لاجلا حسفأ « كلذ ىف

 ماع كب ( قادوبريي ) نا ىت- . ىنسلا ىدركلا ريمأألا اذه تاين نع
 دادرتسا ىلع هاشلا لمح نم نكمو ضب سأألا ىف لخدن © ناحيب رذأ ل

 6 ةعلقلا ماما نم ( اخ ريمأ ) عنع نأ كلذب دارأو « ةملقلا ءاعناب نذالا

 ءاثب لصاوو ىعالل غصن لو ؛ بضغلا دشأ اذه ( تسودارب ) ريمأ بضغف

 ءاهز ةيناريالا دالبلا ىلإ لصو دق ناك ءانث "الا هذه ينو . ابمتأ ىتح ةملقلا

 .ءارج نم ةينامثعلا دالبلا نم نيرافلا نيبلالملا ءايقشألا نم ًافلأ نيرشع
 .ءاهز ناكسا ًاريخأ هاهلا دارأف . مط ( اشاب دارم ىجوبوق ) ةدراطم

 :( تسودارب ) ةريشع دارك أ نيب « نيئجاللا ءايقش الاءاله نم فالآ ةيناهث

 بلاط (ناخ ريمأ) ىلإ ( ناخ نسح ) ةدايقب ليلق ريغ شيج عم مبلسرأ العفو
 .ضعب هممو « نيدفاولا ءال وم ةقفارملهنبا بدن وأ هسفنب موت نأ هيلإ

 ىنكس أ ذيفنت ىلع ًاعيج اولمعي نأو؛هلاجر نم لايخ انئامو هتريشع ءاسؤو
 .« هيلع هئريشع ضاقتنا ىثخو ةبقاعلا ( لاخ ريمأ ) فاغ . نييلالإلا ءالؤه

 هذه ىلا « تابجلا كال ىف ةعئاولا لاوقالاو تاياورلا نم ذخر )١(

 نم خسارف ةثالث ةبرق» ىلع ىهو.نيين اساسلا دبع ىف ةرماعتناك ةعدقلا ةملقلا

 فلؤملا ..ةيلاحلا ( ةيمرأ ) ةنيدم



 مل ا سل

 ,40شانلزقلا نيبو دركلا نيب ديدش مادص ثدحو .ىناهاشلا ألا قناع ١
 .لاحتساو (ناخينسح) شيج مازهلا نع رفسأ ()نويلالجلا ءايقش الا مهعمو

 هلمتمم ملظع أذلا ريزولا ةدايقب رخآ اشيج هاشلا لسرّاف.قاهافلا ىعألا ذيفنت
 بالا ءالؤه ىنكسب ىضرااو ميلستلا هيلإ بلطو « ( ناخريمأ ) ىلع ةلودلا

 ىتاويالا ريزولا برضف كذب ( ناخ ريمأ ) ضرب ملف « هتريشع دارفأ نيب
 نابعش <60 ) . اهم انصحتم ( ناخ ربمأ ) ناك ىتلا ( مدمد ) ةملق ىلع ًاراصح
 .(م ١504 ةلس ريمسلد 8  ه11١1/ ةنس

 .هذه ىف نايع دهاش ناك ىذلا ( ىثنمردنكسإ ) ةياور نم ذ-خرئإو

 .نكيي و « ةناصحلاو ةعانملا نم ميظع بناج ىلع تناك ةملقلا نأ « ةرصاحملا

 ص "دلع : دحاو مثيره ةمئ ناك ثيح اهم هايلا ةردن ىوس؛«ضءهذ نطوم اهمف

 اهراوجي دجوي هنأ م ء هلوزن دنع جلثلا هيف سيكي نازخو « راطمالا ءايم

 . ضرألا لفسأ نم دحاو قيرط ةملقلاب هلصن هايملل دحاو عبنم

 - ةرم نيرشعو ةئالثب نيمفادملا نم رثك أ ناك ىذلا  ىناريالا شيلا نكمم

 بورح دعب ؛ روكذملا ىجراخلا عبنلا ىلإ ىدؤملا قيرطلا ىلع ءاليتسالا نم
 .ةريبك اياحضب ىتاربالا شيملا اهالخ بيصأ « روبش ةعبرأ تماد لاوهأو
 مها ركسعم ىف اليل مط يهتغابمو مط دركلا ةجاهم ءارج نم « ةحداف رئاسخو
 .نيح ىف . نييب رحلا مطاجر ريهاشم نم نو ريثكلا تامو . ةملقلا ىلاوح ةئبنملا

 .قلطا بقل اذهو . رجلا سؤرلا باحسأ ةيكرتلاب هانعم « شابلزقلا )١(

 ىلع ابل راص مث . ءارمج سؤر ةيطغأ مهسبلا نييوفصلا دهع ىف نييناريالا ىلع
 . نيلاغتملا ضفاورلا ايس الو ةعيشلا عيمج

 مسمن لوضنالاب ؛ نمزلا نم ةدم اوراث' نبدلا ءايقشالا م نويلالجلا (؟)
 مجرتملا 2. نيدلا لالج ىعدي مهل معز ةسلير



 نا اا

 دق « ةيمادلا كرامملا هذه بوشذ ببس اوناك نيذلا نييلالملا ءايقشألا نأ“
 بالسالا نم اريثك نيلماح ؛ ةينامثملا دالبلا ىلإ اوبرسنو ًاثيشف ائيش اونتشن
 كراعملا ىف ًاعيرذ اعنف مهب كتفلا دمب « ةيشابلزقلا نم اهوذخأ ىتلا مانغلاو-

 ديحولا عبنلا للعءاليتسالا دعب « نومفادملا نوروصحملا ع دقو

 « ةقشمو ةبوعص لكب و نرشعو ًادحاو « هنم نوقتسن اوناك ىذا“
 عافدلا ىف نيتمتسمو « ةئسآلا ةنوزخلا جولثلاو راط»ألا هايم برشب نيفتكم
 . ةميظعتاقشمو ة ةريثك الاوهأ كلذ ءارج نم اوساقف.لخادلا نم ةعلقلا نع
 عم  دادعلا مايألا كلت ىف راردم هءامملا ترطمأ نأ«هتيانعو هللا فال نمو“

 تالف ءالماك ًاريش لطب راطمالا تمادو ؛ ءاتشلا لوأ فراك مسوملا نأ
 ماعلا دئاقلا ىأر املو . روهش ةتس ةدمل ىنكي ام هايملا نم ةعلقلا ب ربص
 اهيلع ءاليتسالاو ةعلقلا ىلع فحزلاب رم ”الارادسال رطضا « كلذ ىتاريإالا

 ىلإ اواصوو مامالا ىلإ ماظنب ىنارياالا شيلا مدقتف . كاد عيناك ايبم ةونعأ
 نيمفادملاو نيمحاهملا نيب ةيومد كراعم ترادف اهجارأو ةعلقلا و اذا

 هنكلو ةميظع تايحضلتو ة>دافرئاسخ قاربالا شيما اهبف دبكتءروهش ةعضن
 هلاجرو ( كبارق ) هيف ذاكو «جاربالا دحأ ىلع ءاليتسالا ن ن. ًاريخأ نكمت

 لاب قلقأ | نيمجابملل رمالا لهس « ىئزألا راصتنالا اذهف٠ . مرخآ نع مهدابأغ
 بقع تام « ماعلا دئاقلا ىناريالاريزولا أ ةبيرغلا تاداصملا نمو . . نيمفادملا
 ءاخل . ًارادرم ىلدكيبلا ( كب دومم ) هلدب هاشلا نيعف ؛ ةرشابم ةثداحلا هذه
 نكمت نأ ىلاءنمزلا نم احدر راصحلاو لاتقلا لساوف لمعلا متو دئاقلا اذه
 هبرحلا تدادزاف اهراؤسأو ةملقلا نو صح نم رخآ نصح ىف ةملث حتف نم

 ماحتقاو موجهلا ىف نوجابملاو « ٍعافالا ىف نوروصحملا تامئساو . ةدش

 اذه ىلع شابلزقلا ىلوتساف . مهببأ ةركب ىلع نومفادملا لق نأ ىلإ كلاهما“



 ا # هام

 .مثاجيب رذأ ما دوب ريي) دن فرخ نصح طقس ةدم دعبو . ًاضيأنصحلا

 جاقدلا فعض فعض اذكهو . هسفن ناخ يما 6-3 ناك ىذلا جرلا وهو

 .صاصرو مفادملا فئاذق نم لباو ماما « ىهناو ىئالت نأىلإ ًاديور اديوو

 نأ ىلإ نيروصحملاب لالا ىدأو . بوص لك نم مهيلإ ةهجوملا قدانبلا

 . ةبوعص لكب الإ كارحلا نم مهنكمت ال ةقيض هعقب ىف اورصحنيو اوقحالتي

 :يجارباو ةملقلا نوصح لك ىلع اولوتسا دق شابلزقلا ناك تفولا اذه ىفو
 هب عمتجا ثيح « ( ناخ ريمأ ) رصق هيف ناك ىذلا ( نيراث نصح ) ادعام

 لودعلل ( ناخ ريمأ ) رطضا ةلاملا هذه ءازاف . نيروصحملا نيمفادملا ةيقب

 شابلزقلادئاقىلإ لسرأو . هنمةدئافال ذإ ٍةياهللا ىلإ عافالا ىف رارمتسالا نع

 , مولتقو مج ردفلا اودارأ ميلستلا دعب ماهع "هلا ند مودال ب

 .مهسفن أن عاعافد يرخةرمماسملا اوقعتع نال كلذ ءازإ اورطضاف .مثرخآ نع

 .ًابجوو بنج ًابنج مثدونجو مابعالا داوق نيبو مهيب ةيماح كرام ترادق

 ةتيم اعيمج اوتامو مبرخآ نع اوديبأ ىتح « ةميظع ةلتقم مهم اولتقو . هجوأ

 نم الو ادحأ ةلتاقملا نم ماجعالا كرتب لو . نيقيدصلا ءادبشلاو لاطبالا

 ْ ٠ هلتق رش هولتقو الإ نيب راحلا-ريخ

 ,ٌملبم تدبش ىلا ( مدمد ) ةعلق جاربأو نوصح نإ « لوقلا ةصالخو

 ءالؤه ثثج ًاريدخأ ثنضثحا دق «ةمئارلا مهنلاسبو ( ىركم ) قاطبأ عاد

 نا ةنفكم سدقملا ةهبارت ثحم ةنوفدم لازت ال ىتلا ةرهاظلا ءادبشلا

 . ةيكرلا مهن ”امدب ةجرشضملا

 ص هينا قلق | دحر رت اقتل داود ةيدمم

 يل نمضي يوقع افدل دادعتبسالاو عامتجالا نم اونكمس. نأ لبقو.« ئرخأ

 حافلا ىف ًاميج كارتش رعشالا نم مهضنم تابكتب م ”امعزو ممرايك بيصأ « رصنلا

 زداكو. ( كب خرلأ )وه « ذه( مدقد ) ةملق لن ةرلك هقض ماقال لطب ناكو



 تاك

 هنع بانأ ىذلا لدكيبلا كن دمحل اهروابيامو ةملقلا عطقأ دق سابع ءاشلإ“

 مده ىلإ ( كب غلأ ) لوخد ذاكو . الع ةظفاحملا ىف ( كب دابق ) هاخأ

 « همم نمو وه نكمم ذإ « لخادلاب نيذلا دارك الا نم ضءب ةطساوب ةعلقلا“

 اهتاحتف ىددحإ نم اهملإ للستلا نم « ةعلقلا نع ( كب دابق ) باغ ةليل ىف:
 . ةلوبس لكب اهيلع ىلوتساو اهبف شابلزتلا نيظفاحلا عييمج لتقو « ةيرسلا

 ليلق شيمي الاح اهبندجت ىلإ داب كاذب ( ةغارم ) ماح ( ناطلساتأ ) ملع املو -

 ةمداق تناك ًايدنج ( 16١ ) نم ةفلؤثم ةيدرك ةوقب ؛ قيرطلا ىف وهو رف“
 نم لكددابو كب دابقب قاحللا رم نكمتو ءاهمزبف ( كب غلأ ) ةدجنل :
 ةدجنلا ىلإ ىركملا ( ناطلس ريش ) و «زيربت » كاع ( )7 قادوبربي )'
 غلأ )نأ هردقو هللا ةكحب ثدح دقو ' ةروكذللا ةعلتلا راصح ىف اكرتشاو-

 تلمتشا اهنع عادل ًادادعتسا ةعلقلا ىف هلاجو ىلع دورابلا عزوب ناك اند (كب

 هعم ناكنم ضم حرجو هبجوو هنيع ىف ةرارش هتباسأو دورابلا ىف راغلا '
 ةرداغمل ( كب غل ) رطضاو . عافدلا ىلوي نم كانه قبب ملف . ةفلتخم ح ورب
 . طقف مايأ ةعسن اهب هتماتا ةدم تئاكو . مالثلا حنج ىف ًارس ةملقلا'

 ه841 )ةنس (9 كلاثلا دارم قلطلسلا دبع ىف - ةيركملا رئاشعلا ةحبذم

 ىلامثملا شيما نإكو . ( ىركم ) ةمطاقم ىلع اح (اشاب ءريمأ) ناك (ح 4
 ةعيشلا نه ىلاه الا نيب ةريبكحلاظم ثدصحأ دق. ( زيربت ) فارطأب ركسملل '

 ةيحان ىلع ءاوهش تارافاب ماق.هنا ام (ةغارم).و (بآود ايم)و(زودفس) ءاوجك .

 رادقإلا ءاشف ؛ هركلاو نيمذسلا ءادعأ لأ نم ناك « قادوبريب 2:()

 نأ ون؟ ىحتوم ةرداركأ ريمأ ( ناخلتيز )م 151 دع :«7١ ىف هكعقي نإ
 1 | فلرإملا .٠ _ّيمتدكيلا ( قاف ريعأ ).ىاث هنم دف اي.

 مجرأملا .: م !هجم ب هو ٠ع ةباذل م ؟مالع دش ةحال نمب ةطاسلا لبوت («)»
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 ًانئيش اهذ لمحأف « ةيناهاثلا ةساملا تاءاطقا نه تناك ىنلا ( قوجارق )ل

 هنا نيبعت « هسفن ( ادشأب هريمأ ) دبع ىف ناكو . بلسلاو ببنلا نم ًاريثك
 نم ًايكب راكب « ةيركملا رئاشعلا نه مسق سيئر ناك ىآلا ( رديح خيشلا )
 (اشإب رفمج ) عم ًاريشأ اذه رديح خيشلا فلتخاف « ةينامثملا ةلودلا لبق.

 سابع ءاشلاب قحتلاو موبناجو نيين امثعلا نه ظاتغاف .زيردل ىامثعلا كالا

 « نيينامثملا ىديأ نم اهذاقنال ( ناجيب رذأ ) ىلع ذئنيح انحاز ناك ىلا

 ةفوكح « هاشلا لبق نم هتدبغ ىلإ تفيضاف « هتعاطو هعوضخ هل مدقو

 هاشلاةيممىف رديح خيشلا ناكو . هالبلا نم هترما ينام ىلع ةوالع ( ةغارم '

 - ( فاود ) ىلع ةيناهاش ةوزغ ىف لتف ىت> «هل امزالم لاحرتلاو لخلا ىف

 تانف اريغص لازن ال ناكو « هلدب رديح خيشلا نبا « سابع هاغلا نيعغ

 ماصحلاو قاقشلا براقع نأ الا « ةرامالا نوئش ةرادا ىف هنع هتدلاو

 هاشلا ءاتساو باشلا ريم الل سئاسدلا قوسدي اودْخأَف برات الا نيب تدد

 نيبوهنيب اكحتسا دق اناك قاقفلا نأل . رديح خيشلا نبا ( ناخ دابق ) نم

 ىوقلأ بصعتلاو ىهذملا فالتخالل ًارظن ء ماجأألا داوقلاو ءارمألا
 « باغلا ريمألا دضسئاسدلا وتايرتفملاب عبشم وجقلخىلإ ىضفأىذلا رمألا

 (ناخ ريمأأ) ىلإ هئاجتلاو ءىشماملا ( ناخ لاديع)نايصع ناك ى رخآ ةيج نمو.

 كارتشالا نع (ناخدابق) باشلا ريمألا صااقت و« تقولا اذه ىف ىتسودارملا

 ( نابع ) هاشلا رماو ال كلذب ملاكا "الإ عم ( مدمد ) ةملق راصح ىف

 ءالؤه اهطويخ كبح يرخآ سئاسدا ١ ًارظنو 0 بايسأألا هذيلق»

 وه فحزف . ًايئاهن ةيركملا رئاشملا لعءاضنتا ًاريخأ سابع هاشلا ورق « ةميشلا»

 ًاريثك ًائيشربظأهسفت تقولا"ىو(م#177ه7016)ةنس (ةغارم )وحتهسفن
 ةبالخلل رحاظملا ذب. -عدخا عينلا ( نلخ دابق ) وح ةيناحاشلا تاغلستلا نم
 ةوغ ميعمو نييركلا ءامحرلا ضعبو وه عدقتف « ردقلا ل هئيفي امع لفغو
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 هتاويدلا ىلإ اولصو نأ اف . هيلع نيملسم هاشلا ىلإ ًاسراف ( 166 ) نم ةفلؤم

 نيقابلا لتق دارأو « ءامحرلا نم هعم نم ىلعو هيلع هاشاا قدطعأ ىت> ىتاهاشلا
 اوردابو ذديفنتلال بق اهب او رمش دقو .مهل ةديكم ريبدتب ناسرفلان م هتيعم ىف

 هاشلا هجوتف . ممرخآ نع اواتق تح ؛ ةديدش ةمواقم اومواتو مي>الس ىلإ

 0 ًاراصح اهرصاحو ( لوداك) ةملق ىلإ كلذ دعب

 نم لتق نأ دعب « لافط لاو ءاسنلا نم ال آ1رسأو ةيركملا رئاشعلا ىف ةمام

 . ةريثك عئاظف بكتراو ةميظع ةلئقم ةريشعلا دارفأ نم

 زكر مناك ىذلا ( دورهرك ) وح هجوت دق ىمجعلا شيملا نم قيرف ناكو
 ةارماالا نم هغم نمو هيلع زبجأف « ردديح خيشلا ىخأ ( ( كب ناخ ريمأ)

 دلج هنم رمشقي ام ةبربربلا لامفأالاو هيشحولا لامعأالا . نم بكتراو « اضل

 لهأأل نيصي تم اوناكف ماعلا لئقلا نم ادحأ نثتسن مل ةعيشلا نال . ناسنالا

 هذهلالخ ىف لتق دقو . مويلا اذه لثم لولح ربصلا غرافب نيرظتنمو ةنسلا

 هابيلع بوضنملا ( ىركم ) ةريشع نم اوسيل نيذلا نم ريثك «دوسلا مايألا
 .قاهاشلا بضخلا ةرئاثأ تنكس مايأ ةعضل دعبو . ةماعلا حاذملا ءارج نم

 : . ةلماشلا عئاظفلاو ةماعلا حاذملا «كذب تبا

 دا ىذلا ( كب ريش ) ىوس « نييركملا ءارم ألا نم ةايحلا ىف قي [د ٠

 .للإو « ىناهاغلا طاليلاىلإ هئاهنا قباس ىلإ« عينشلا لتقلا نم هصلخت ىف لضفلا

 .كيشيأ ) بصنم ىف ةيناهاشلا ةيعملا ىف ذئن 1 ناك يذلا كب دوصقمل اخأ هنوك

 - لثقلا ةبوقع نم اجنف ىتاهاشلا وفملا هلوانت ذإ ٠ ( ةدسلا سيئر تع ىمافإ

 :ةعانفو ةءاقن نم اهيناح لع « ةيخيراتلا ةاسأملا هذه ,تبثا اذكهو

 ا 7

 ةثاحالصا متأ دق « اشاب دارم ىجويوق هناك( 111- )2٠١95 قى

 هل لاصوق ( زيرت ) ىلإ بح شيم ةعوتف ةيركمملا ةتادادمتساو ةيلخادلا"



 تودع

 كرتف نمزلا كلذ تاداط بسح اهيف بلسيو بهي ذخأو ةيندملا هذه فارطأ

 ىلوالا ىداجج ؟8 ) يفو . ىنأ ثيح رم امجار لفق مث امقلب ايارخ «دالبلا
 دق اذه اهيدارم ناكو + حلضلا يابع ءاغلا بلط(م0 _ ه1ا١٠7١6 ةئس

 .مظع ًالاردصلاو رادرسلا ىصنم م01 اشاب حوصن ىلوتو ءاقبلا راد ىلإ لحترا

 نيب تناك ىلا ةعيدقلا هوادملا ىلع حللملا ماربإ مث حيراتلا اذه نم ةنس دعلو

 ةيناريالاةموكملاامدقت الأ طرشىلعو « لوألا ميلس ناطلسلا دهع يف نيفرطلا

 . ( نالدرأو( روز رهش ) ىميلقإ ماح ( ناخواه ) ةدعاسم ىلع
 نيتلودلا نيب ىرخأ ةرم برحلا تنلعا ذإ « اليوط حلصلا اذه مدي ملو

 ردصلا هجوتف ( م 1116 ةنس ليربإ 50 -ه ١٠؟4ةنس لوألا يب )ىف

 دالبلا ىلإ عيبرلا لصف لئاوأ ( ىف اشاب دمت )دامادلا مرك ألا رادرسلاو ظعألا

 <« ناوجخم » ومن هعيجمب ( كب ديس ) ىدركلا ريمأألا هجوو . ةيناريالا
 اديدش اراضح ( ناقيرأ - ناور) ةدلب عم اهرصاحو اهيلإ اذه ىفف

 هترظضإ ةظهاب ةراسخمب هشيج بيصأ ىتح «راصحلا اذهىلع تقو ريبك ضقنلو
 اهكراعم تددمتو بورحلاهذه عئاقو تلاط دقو . ىلأ ثيح نم عوجرلا ىلإ

 . اليوط احدر ةرملا هذه نينلودلا نيب برحلا ةلاح ترمتساو اريثك

 ةريشع سيئر يدركلا ( كب ىزاغ نا) ناكم(1515-ه٠6٠1 )ىفو

 ذا « ثدح دقف ؛ هيقشي الو هللا فاخيال اكاتف اكافس اشابلا اذه ناك )١(

 «ةيدركلا ىتشألا ةريشععالف ىدحا ىلع ىلوتسا نا « ركب رايد ىلع ايلاو ناك
 ةعقب فءاسنلاو راغصلا مثدالوا عم ىدرك فالا ةعبرا دش> نا الا هنم ناكاف

 ةلادعلا تءاشو . مبدلع ناخدلا قالطاب ةدحاو ةرم اقنخ مهتامأوديداخا تاذ

 هثييح « ءايربالاءال وهىف هذفت ىذلا ءازجلا سفنب ملاظلا اذه ىزاجي نا ةيطلالا

 فلؤملا . ه١ ةنس ناضمر ١ ىف هقنخم دمحا قاطلببا مارس
)1١+( 



 ل م اؤءد

 ىقلا ( قران رات -- قيرأب ىرات ) ةملق ةبجناكس ةحار قلقأ دق ( نالبلم )

 ىلإ ىضفأ اممع ةعادلاتاراغالاو لصاوتملا وزغلاب ( ساماس ) ءاضق كا

 ( ناليلم )دارك الزانموحت رارملاهعيجب ( زيربت ) كاح (ناخقادوبربب )هجوت

 داركالا ارم ًالارئاسبو (ناو )كبراكب اشاب دمحمب ( كب ىزاف نبا ) دمتسا
 ( ناخ لئيز ) نم لكو« هشيجي امناب دمع عرسأو « تابجلاو ىحاونلا كلت ىف

 ةصاخلا مهئاوقب داركأألا ءارمأألا نم هريغو ( باشو>) ك اح ىدومحلا

 قتنلا امو . ( كب ىزاغ نبا ) ةدج ىلإ « ةلئاقملا نم فال 1 ةعضب وح ةغلابلا

 راحدنا نع ترفسأ ىتح « اريثك مد مل ةيماد ةكرعم امهنيب تراد ناشيملا

 تاق ب ( كبلنيؤ ) دي ىامعيرج (ناخ قادوبريي ) طوقسو « ( زيربت )رشيج

 ( ناجيب رذأ ) دالب ءاحمأ عبمج ف رعذلا بدو . ةزجو ةدم دعل هحاربب ارئأتم

 ٠ نيرفاظ مهدالب ىلإ دارك ألا ءامعرلاو ءارمألا عجر مث

 ةدايقب ةيركسع ةلح سابع هاشلالسرأ )م اوه ٠١5 )ةنم قو

 نوكيداكي اريمدت تابجلا كلئترمدف ( مورضرأ ) رغئىلع (ناخ ىاقجرق )

 عمجف ماجعألا نم هسفنل رأثي نأ ( ناو ) ظفاحم « اشاب دمم د دارأف . امان

تاوقو صاخلاهشيج نم ةفل ثم ةل+ ديرب ىلع مبعم قفتاو دركلا ءامعولا
 

 فحز ءابن الا لوصوم اريغ «( ناجيي دذأ) لع اميجم اهب فحزلل ةريبكة يدرك
 نم اهلاوح امو ( ناو ىلع) ( ناخ ىاقٍحرق ) ةدايقب يتلا ةيناريالا تاوقلا

 ممادلب ومهتارامإ ضرعتل ميمحاضم ضقأو دركلا ءامغرلا لاب قلقأ « نادللا

 « مم ارامإ نع عافدلاب مامتهالا مهئابجاو بجوأ نم راصف ؛ رامدلاو ببنات

 ( فاخ نيدلا ءايض ) داع اذلف . ةفلتخلا مرسأو مرئاشع حلاصع ظافتحالاوأ

 ناريغنم ( سيلدب ) ىلإ ةصاخلا هدونجو هتيشاحب ىسيلدبلا ( نافنرش) نا

 سيئد ( ناخ ايركز ) نبا ( ناخ يحي) نأ اك كلذ ىف (اشاب دمه ) نذأتسي

 كلذ نم اشاب دم همنف هترامإ وتم ىلإ ةدوعلا دارأ « ةيراكملا رئاشملل



 دخلا

 نينئالا حرج نع ترفسأ ةيماد ةكرعم امهتيب تئدخهب كتفلا ةينب هيلإ هادو.

 تاثالملا رتوت ىلإ ىدأ ىذلا رمأألا م امبحارج نم نيرث أتم امهنافو مث امه
 اذه ىفو . رهدلا نم اني ًاراردم ءامدلا قارهإو كرتلاو دركلا نيب
 سشيجلا صو دق ناك «لاتقلا ف هيف كرتلاو دركلا محتلا ىذلا تقولا

 ديرشتلاو ليتقتلا تابجلا كلت ىف لمعي ذخأو ( ناو ) فارطأ ىلإ ىناريالا

 . بلسلاو بهلاو.
 ءاتشلا لصف رتتلا نم شيج و معلا ردصلا ىغمأ ماعلا اذه سمت ىفو

 لاحلاةعيبطب رامدلاو بارخلل اضي ًادالبلا هده تضرعتف ( ركب رايد ) ) دالب ىف

 دقعلا(م اكا4 ةئس ريمالس ؟1/ -ه١1 1507 ةنس لاوش )ىف اري خ او

 سابع هاشلا دم حلصلا تارك اذم ءانثأ فو .نيتلودلا نيب ةيناثلا ةرمال حلصلا '

 ( ناسارخ )دالب ىلإ امالجإ وا ةندرك ةزرسأ فلأ رقع ةسخ لقت ىلإ

 ةيناريالا دودحلا ىلعىدمتلاو طلستلا نم مهعنمو ناكرتلا ىلع مهب ةناعتسالل ٠

 ٠ ىلامشلا قرشلا قس

 ىدركلا بعشلا نم« مهتم وكح صخ لابو نينا ريالا ةدافتسا نكت ملو اذه
 « طقف عالقلاو روغنلا ىلع ةظفاحلاو دودهلا نع عافدلا لئاسم ىلع ةرصاق

 ناكف . ةعادلا ةلماشلا تاوزغلاو ةماعلا بورحلا ميج ىف هنم تدافتسا لب
 ةدضاعم نم ةريبك هدئاف نوئجي هدمب نم كولملا نم هٌؤافلخو سابع هاشلا:
 شيحجلل أدر ةيركملا رئاشملا تناك ذإ ء تاوزغلاو بورملا ىف محل داركالا
 ادج ًاريبك ةيركملا داركالاب ( سابع هاشلا ) زازتعا ناكو . اًمئاد ىتاريالا'
 نم فلأتي ناك ىذلا لماعلا ىناربالا شيجلا ىف اماه اناكم مط درفأ هنإ ىتح.
 ىلع ) لاثمأ « داوقلاو طابضلا نم ريثك مهنم اشنغ . ةميظع ةيدرك تادحؤ»

 ( ناطلس ردنلف ) و ىنالوكلا ( ناطلس ىادك ) و ى اكشلا ( ناطلس ناجن-
 : 0 ريهاشم : ىباتك ] خلا . . . ىنكجلا ( ناطلس ىلق مامإ) و ىربك هكل#



 ا

 هاريالا ىشيجلا فيلات ( سايعهاشلا ) داعأ (م 1595 ه١ )ىفو

 4فبب رصتتا دقو .ةيركملا رئاشملا دارك أ نم ةمبملا هتادحو مظعم ناكف

 هقراعملا ةرئاد ] . ةينامملا هموكملا ىلع ةديدع تارم « يوقلا شيملا

 . | ةيمالسالا

 فادغب ىلإ (اشاب ظفاح ) ةدايقب هجوت ىذلا شيجلا مشعم تنأ اك
 ( . داركالا نم ناك« اهيلع بلغتملا ( ىئابوص ركب ) نم اهدادرتسال

 :اهرصاحو« دادغب ىلع ةيوق ةيركسعةلمح درج ناك ىذلا سابعداشلا نإ مث

 .ىف ناك « ركملاو ةميدخلاب الإ اهملع ءاليتسالا نم نكمتي لو اديدش اراصح

 5 ( ناخ ىاقجرق ) ةدايقب لصوملا ىلع رخآ اشيج لسرأ دق هسفت تقولا
 «(نيدرام) و (ركب رايد ) ىحاونىلإ ريسلالصاو مث . اديدش ًاراصح اهرصاخ

 ؛(ىئابوص ركب )اهيلعلغتدق (م 9381 ه1١1)ةنسىدادغب تناك(١)
 رارج شيم هيلع فحاز ( اشاب دما ظفاح ) نأ لع امل ىذلا ىراشكت الا

 :عظدلا ف هديضعت هنم ًابلاط سابعهاشلاطالبب ًارس لصتةهنم (دادغب) دادرتسال
 هلا فاخو هدي ىف طققسأ« اشايدمحا ظفاحب كلذ ابن لصو امدنعو . هدب ىف ام
 زكب) ةيالوب فارتعالا ةسايسلا نسح نم ىأرف .دادغب ىلع ماهعالا ىلوتسي
 .لسرأ سابع هاشلا نكل و .اهنعامجارلغق مث.كلذزالعاو دادغب ىلع(ىئابوص

 نكمت ىتحاديدشًراصحاهرصاحو هسفنب وه رضح مث دادغب ىلع ارارج اشيج
 ,نم نييناربالا ءاذهن كفو هيلا هتلامساو(ىئابوصركب ) نباعادخ نم هئاهدب

 فلؤملا .هدلاو اولتقو اهواخدف ةعلقلا

 هلا ١(- رآ ملاع) ىأر فالخ ىلع (  ةيمالسال !فراعملاةرئاد ) لوقت )0

 ,نكلو . ( ناخ مساق ) ةدايقب ناك« لسوملا ىلع فحز ىذلا ىناربالا شيجلا
 ناك ماعلا دئاقلا نا « لوقي سابع ىارآ ملام مرات بحاص ىثنم ردئكسا

 فلؤملا . ةقرف دئات ناكف ىلاثلا امأو « ناخ ىاقحرق »



 كلذ دمبو . ديرشتلاو ليتقتلاو بلسلاو ببنلاب الك ازيمدت دالبلا كلت رمدخ
 ناخ ) رافأو . ةونع اهلط ىلوتسا ىتح املزانو ( لصوملا ) ىلإ اعجار لمح
 ىف لغوتو « ءانث ألا هذه ىف ( روز رهش) ميلقإ ىلع ىتالدرألا ( ناخ دحأ
 . اهبلع ىلوتساو ( كوكرك - هيوكرك ) ةملق-ىلإ لصو ىتح دالبلأا

 ى ىركم ةحبذمو ( ناخدابق ) ةروث دمج - ةيركملا رئاقعلا ةروث
 ارظنو . ةيركملا رئاشعلل اسيئر ( كب ريش )بصن (م 15٠١ ه19١1) ةنمح

 « ةنسلا لهأو « ةعيشلا نيب مكحتسملا روفنلاو « ةيناربالا ةرادالا ءوسلا

 هجو ىف ( كب ريش )راثء ىوقلاو ىهذملا بصعتلا نم ةئعبنملا تاداهطضالاو-
 لتقو (هغارم ) دالبل ضرمنو ةديدش ةروث(م 11؟5-ه ٠١4 )ةنس ماجعالا

 هيلع ةيركسع ةلح ديرجتب ( سابع هاغلا ) هلاقف . ةميظع ةننقم ةعيشلا نم
 ىلا ةيدركلا رئاشملا نم هعم نمو ( كب ريش ) بحسنا ( كب قامز ) ةدايقت
 ىوس"ىش لم نم فحازا ىناربالا شيلا نكمتملو . اهبنف اولغوتو لابجلا

 .مدهلاو قرحلاب اهريمدتو ىرقلاو دالبلا ضعب به"

 وح هشيجم ( اشاب ورسخ ) مظعألا ردصلا راس ( سايع هاشلا ةقو)دعبو

 دفوف ٠ ( لصوملا )ةنيدميف (م 11858 -ه ٠١8 )ةنس ءاتش ىِمِمأَف قارعلا

 ربمأ ( كبهريم ) و ةيدامعلا ريمأ ( ناخ ديس ) نم لك كلذ لالخ ىف هيلع
 ىنامثملا ركسعملا ىلا ( نالجإ ) ةريشع سيئر مدقو «امهتاوقب ناروسل#
 ةيدبك ملا نم عا فلأ نوثالثو « دونحلا ص يدرك فلآ :نوعبرأ هعمو.

 . [ © - جا اعف ميرا ] . شيج#
 ىوذو دارك الا ءا رمالاعم ةرواشملا( دعب اشاب ورسخ) ىأر رقتساو

 ءاليتسالاواهريمأ مزهو ( نالدرأ ) دالب ىلا الوأ فحرلا ىلع «.مهنم ةملكسلا

 شيجلا فحز « رارقلا اذهل اذيفنتو . دادغب ىلإ اميجج نوفحزي م . اهيلح
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 هلا لسوأملو . ةيدركلا ( نالدرأ )ةدامإ ىلع ( روزرهش ) قلرط نع ىنامثملا

 يتلا (لامروخ )ةملق نيصحتو ديدهم ىلا ( اشاب ورسخ )رداب ( روزرهش ) ميلقا

 ذب دارك "لا ءارمأ نه هيلع مدق ءانث هينا تا فو . ناميلس ناطلسلا اهان

 عيانم ىلع ةنئاكلا ( ىلع لاظ) ةملق بحاص ( وخيش) ب ريبشلا هللادبع خيشلا

 عي اومدقف «تابجلا كلت ىف ممتامحزو دركلا تالاجر نم ضع اذكو (ملز)

 . ىنامثعلا شيجلل مهالوو مهءاط

 :لؤساو (نالددأ) زكرم (هابآ نسح) ىلا هريس (اشاب ورسسخ) لصاو مث

 . نييئا ريال ًاشيج اهب مزه ثيح ( ناويرم - قايربم ) ةملق ىلع « هقيرط ىف
 ةنس ىق داعو . ( ناذ## ) لصو ىتح فحزلا عبان مث ( ناخ لثيذ ) ةدايقب

 هرشكف قاربا شيب هقب رطو رف « ةيناريالا دالبلا نم( م1381 ه١ ه1

 .هلإ هريس لصاو مث( كنترد)و (لاج وج ج لامحمج ) ىكدلب ىحاون ىف

 .نم اهلالخ ىف نكمتي ملف اموي نيمبدأ اهيلعراصملا قبشو اهرصاخ ( دادنب )
 .يلالدرألا (ناخدمحأ) : نكلو . ىأ ثيح نمار لفت «اهملع ءاليتسالا

 مدان ]1.(روزربش) دالب ىلع ىلوةسا ىتح ىنامثعلا شيجلا دراطو هرثأ بقعت

 ْ . [ رماه نوف خئرانو . ايمف

 '( دادغب ) عبارلا (١)واىم ناطلسلادرتسا ( 1284 -ه ٠١4 )ةنس ىفو

 نييناني دبل نم غلؤم شدجهعمو ةيدايعلاريمأ (كب دايق) ناكف « ماجي هلا نم

 .( كركرك )و( لبدأ) و لصوملا داليب ةيدركلا رئاشملا ءاسؤرو ءامحزو

 -دادرتساو حتفل دارص ناطلسلا ةيعم ىف ء ةبماخلا مماوقب ) دوزربش و

 . ماع دمب نيتلودلا نيب حلصلا دقعنا م“ ( دادغن )

1 ه1-»*؟ ةنس نم ةنطلسلا ىلوت )01(
 : هوهوو ةنبس ةياثل م 00

 مجرتملا : مالم



 -- مطعمه د

 لئاوأ ةياغل تماد حلصلا اذه ىف ت رقتساو تميقا ىتلا دودحلاو اذه

 لابج ىبرغ ىف ىناريالا ذوفنلا ىلع تضف . ىداليملا رع مسانلا ترقلا

 ةيدركلا فاجلا ةريشع نم مسق ىتبو . اهقرش ىف هترصحو ( سورغاز )
 . ةديدجلا دودحلا هذه طخ بجوععي ةيناربالا دالبلا نمذ 6 ةريبشلا

 ( ىراكح )و ( ةيداعلا ) و ( سيلدب ) نملك تناك خل رانلا اذه ىتحو

 ةئس ىف الإ ةينامثملا ةيمباتال مضخم مو . دارك الا ءارمأ ةرادا تحن ةلقتسم

 [ ةيناميلسلا ءاول نع نوسرجيملاريرقت رظنأ ]] .(م 126 ه ٠١١ ) ةنس

 نيطالس نيب رمتسملا لاضنلاو ةديدشلا بو رحلا هذه نا « لوقلا ةوفصو

 ةيسايسلا ةميقاأ ءأنيب ًاروهظ تربظا نييوفصلا ناربا كولم نيبو « نامْع لآ

 ىعاود نمو . [ ةيمالسالا فراعملا ةرئاد ] . ناتسدركو دركلال ةيفارجلاو

 ةئيلبلا ةيخيراتلا,سوردلا هذه ربعإ اوربتعي مل دركلا نا « فسأألاو ىمأألا

 نيتسفاننملا نيتلودلا نيب « زاتمملا مدالب زكرم نم اوديفتسي فيك اوفرعي لو
 تاراغالا كلت ء صالخا لكب مواق: ةصارتم عومجو ةدحتم ةببج نيوكتب

 لماوملاو بابسأالا نم نأ ىنخيالو . ىرخأألا دعب ةرملا ءمدالب ىلع ةيبنج الا
 الإ ىهام « ةيرورفلا مهتدحووا « دوشنملا مهداحما نيبو دركلا نيب تلاح ىتلا

 ةيدركلا ةايحلا ىف ةقرفتلا بابسأو قاقشلا روذب لغلغتو رقفلاو لهجلا ىشفت

 ضارمأالا هذه لاقثأ تحن هوني ناك ىذلا - ىدركلا بعشلاف . ةماعلا

 تارايتلا هيض ناك ىذلاو « ةلانقلا ةيموقلا تابكنلاو ةكاتذلا ةيعامجالا

 نأ لدب - ةعادحلا رومأالا ءايلوأ ضارغأو ءاوهأو « ةيساقلا ةيسايسلا

 ىسيف ؛ ًابلاةوبلق دحتيو « ةيجراخلاو ةيلخادلا ءادعأالا هذه مامأ فئاكتي

 لتنةيو برتحمي ناك « نيرمدملا نيرريغملا نئارب نم هنطو ذاقنال ؛ ًاًبيثح ايعس

 دركلا نكم ىلإ ًانايحأ تضفأ دق بمشلا ةيويح نا معن . روهتو ةوسق لكي
 ىلع ةوالع « هيوق تاموكح ةدع سيسأت نم  فورظلاو لاوحألا مغر -
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 عيبج نأ ديدهلا فسألا ىعاود نم نكلو ٠ . ةديدعلا ةريغصلا تارامالا
 تازازحلااهلع تضق(«ةيلم تارامإوةيدرك تاموكح نم ةينطولا ىوقلا هذه
 ىف ابلصفتس اك « رئاشعلاو لئابقلا نيب ىتلا تاوادعلاو ةيلخادلا ةيصخشلا
 للا 5 باتكلا اذه نم ىناثلا دلجملا

 حور ثبل ائيثح ايعس « هللا همحر ( ىسيلدبلا نافغلرش ) ىعس دقو اذه
 « تاموكحو تارامإ « تاءامجو ًادارفأ ىدركلا بعشلا ىف مائولاو داحمالا
 « دالبلا ءاخرو بعشلا ةداعس ىلا ؛ دوم ليبس موقأ ىلإ اعيمج دف ذا
 . ةينطولا ىوقلا رئاسو تارامالا نيب لذاختلاو قاقشلا بابسأ ىلع ضاقو
 ىلإ « « كاذنيح لاوح لاو فورظلا هل تحمسام ردق ىلع « ىلاعت هللا همر امدق
 تارامالاو تاموكملا نيب ةكرتشم ةهبج نيوك-:و ةيسايس ةدحو سيسأت
 ةنبدم اهزكرم نوكي ( ةدحتملا تاموكحلا ) نويساردفلا عون نم ةينطولا
 ةيغاص ًاناذآ قات مل « ات> ةديدسلا ة ةركفلا هذه نكلو ( رمع نبا ةريزج )
 « دالبلا ىف ةكحتملا ةيبنج الا تاطلسلا سئاسدب ؛ مهمارمأو دركلا ءامسف نم
 روذب رذب ىلإ امئاو ىرت تناك ىتلا ةيسايسلاو ةيرادالا اهرييادت ناقتاو
 ةيليفايكملا ةسايسلل اقيبطت « ةماع ىدركلا بعشلا نيب ةقرفتلاو قاقشلا
 « لئاقتلاو لذاختلا نم هيلع مهام ىلعدركلا شاع اذكهو. (دسن قرف) ةلئاقلا
 . ىلأي امف ىرث امسح ادحاوف ًادحاو ركل بصاخلا اي ج« مهيلعىضق نأاىلإ

 تارامالاو تام وحلا خي راتىلع ىوتحي وهو | ريخأ دلجلا اذه ردص(١)
 مجرتملا ٠ .ةريخالاةيمالسالا دوبعلا ىتح روصملا مدقأ ن 2 ةديدعلا ةيدركلا
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 مويلا جياغل دركلا

 ٠ «ماش ردات ه رود ةياذل ءدركلا س :

 اعقصو اريبك املقا (همانفرش) ديد و فيرعت بس> « ناتسدرك ناك

 نكلو ؛ ةيدركلا تارامالاو تاموكملا نم ًاريثك لمشي ناكو . امساو.

 ائيغف ًائيش هتلمجو ميلقالا اذه فارطأ نم تصقتفا دعب ابف ةيكرتلا ةسايسلا“
 . ًادج ًاريغص املقا

 ىلمخم نم ًامامت ناريا عنمتمل (م 1785. ه ٠١ 45) ةنس ةدهاعم نأ !يمن

 ايجيردت تلوتسا ةينامْملا ةموكحلا نأ ريغ « برغلا ىلإ ( سورغاذ ) لابج
 ةيساقوقلا دالملا ىلعو « ةيناربالا ةيب رغلا تاعطاقملا ىلع « نييوفصلا ديع ىف

 لخد نأ ةيسايسلا دودملا ىف لدينلا اذه ةجيتن نم ناكو . [ رماه نوف ]

 ةينامملا ةموكحلل دمي مل املو .ىتامنملا محلا ىف نات_سدركو دركلا مظمم-

 ىف قبطت تذخأ دقف « ةيناربالا ةموكلاب ةالابمو ماها ريبك كلذ دعب

 تناك ىتلا ةسايسلا كلن. صرحو ةدش لكك, ةيزكرملا ةسايسلا 6 ناتسدرك »

 جييردنلاب اهيلع ءاضقلاو ؛ ةينطولا تارامالا ذوفن رسك ىلإ ىرت كشالو

 . ةرشابملا ةرادالا تيبثتو « كرتلا ذوفنلا لالحال

 «اشابدحك لم» امل نيسمحتملاو ةيكرتلا ةسايسلا هذه ناكرأ مثأ نم ناكف
 ايلاو «دادمب  حتف دعب ريزولا اذه بصن دقو « عبارلا دارم ناطلسلا ريص

 ةيضاقلا ةيكرتلا ةسايسلا قيمطق ىف ةصرفلا هتوفت ال ناكف « ا
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 نم فحز هنأأ كلذ نف «ةيدركلا تارامالاو ةينطولا تارادالا ذونت رسكب
 ريمأ « ناخ فسوب 3 ىلع ريبك شيب (م1788 -ه44١1) ةنس « ركب رايد »
 .ه دابعلا يلسو دالبلا بهن ىف ةيرملا هفيإ- قلطأو ( هيداعلا ) و ( ىدوزم )
 ىف هجزف ( ركب رايد ) ىلإ هعم هيحطصاو هيلع ضبقو هدالب ىلع ىلوّتسا ىتح
 نم غلبعهعرخت دعب هليبس قلطأ عبارلا ( دارم) ناطلسلا ةاو دعو « ن .رحسلا
 . ( ىلجايلوا ٠) سيك ةئم هردق لاملا

 . ىلع ًاشيج قاسو ةيهاولا بابسألا ضعبب للعت اهسفت ةنسلا هذه ىفو
 رمأالا ف ءارمأالا ضب طسوت الول امهنيب عت بورملا تداكو (سيلدب ) ريم
 ةبراحم نع لدع كلذ دنمف « © هيلإ ل

 . لتقواهملع راصحلا قيضو ( راجنس ) ةملقىع هسفت شيلا اذهب فحزو ريمألا
 .اريمدت دالبلا رمدو ٠ اريثك اقلخ ىلاه الا نم

 ريثأت تحن ىرتلا ( مورضرا ) ىلاو ماق ( م٠178  ه١6١1 ) ةنس ىفو
 فحزلإ ؛ ةينارالا ةموكملا ىواكش ةححمو «اهسفن ةيكرتلا ةسايسلا هذه
 , نم ديضعتب هئملق ىلع ىلوتساو ( () كيشوش ) ريمأ © كب قطصم > ىلع
 . [ ج ؟ ىلجايلوا ] امان اريمدت دالبلا كلترمدو تابجلا كلت دارك أ

 -ةلايا ىلع ايلاو ( اشاب دمحأ كلم ) نيع ( م 1777 ه1 )) ةئس ىفو
 اهريمأ مركأف ( سيلدب ) قيرط نع ديدجلا هلمح رقم ىلإ بهذف ( ناو )
 قدغأ ثيحنا ليثم هل قدسل ل امظع اءافت>ا همم نعو هب قتحاو هتدو

 لدب «ًاسيك نينا ردقت« ىلج ايلوا هةياور ىلع ةءارغلا هذه تناك (1)
 ناماغلا نم ١٠و لولا نم تاليوط 5و لاغبلا نم رطق ١٠و قيرطلا ةةفن
 :اياه_ىلا نم فحارلا سيجلا طابضو داوقل ىطعا ٠٠ ريغ اذهو .ىراوجلاو
 .قرشب ةيلاخلا ديزباب ءاول ىف ةريهش ةعلق تناك (*) فلولا. ىواشرلاو
 ش مجرثملا 2.81١9 ص ىف روكذملا ردصملا رظنا . مورضرا
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 :مزيجو ةدم دعب لحتناف . امن دبي مل اذه لك نكلو « ملخلاو الادملا مهل

 اذه ( سيلدب ) ريمأ «ناخلادبع > ىلع فحزو اهب عرذتو بابس الا ضعب
 .ءاطسولاطسوتو « ةعاطلا هميدن:و هل ريمألا عوضخ نم مغرب « دارج شيب
 نأ هؤاعدا «ىدعتلا اذط رهاظلا ىسرلا ببسلا ناكو . هيدل ءارمألا نم
 ريمالا ىأ « هروضح مدل هيلع اقئاحو « هنم اءاتسم ناكدارم ناطلسلا
 .ةبسانمم 4كيربنلاو ةئنهتلا ضورف ميدقتل ىناطلسلا باكرا ىلإ (ناخلادبع)
 . دادغب حتف

 اذرداط داو الا دارم هلا قماش ا اعنع مظمم ناكو « اذه

 نأ ىلإ امهوح ةيماح كراعم ترادو راصح دشأ اهننيدمو ( سيلدب ) ةعلق
 « ةريثكلا ريم الا لاومأ رداصو ةنيدملا هنو ةلقلا ىلع ىلاولا ىلوتسإ
 . ديعب دمأ ذنم اهبف نيعماط كرتلا ناك ىتلا ةديدعلا هنئازخ ىلع هدب عضوو
 ةبوعص لكب ىربكلا ةماطلا هذه نم هعرحو ههالوأو (ناخلادبع) امن دقو
 .نيسمحتملا رثك انا بيرغلا نمو ©) . [ 4 ج ىلجايلوا ] : ةبوجيأبو لب
 اهني هب كتفلاوهسفت ريمأالا لتق ىفو اهبف نيعاسلاو ةديدشلا بورالا هذه ىف
 . نييدومحملا دارك الا نم اوناك دجو

 تافاخم طبش تاوت ىتلا ةنجالا ىف ارضاح هسفن ( ىلج ايلوا ) ناك (1)
 لامح لامحا ةعيس - هذه ريمالا تافلخم نا لوقةيف . ( ناخ لا دبع ) ريمآلا

 ةعبرانم ريكا اهفريمالل ةصاخ ةبنكم ىلع لمتشت تناك ةردانلا بتكلا نم
 ةبخم راتلاوةيفيدلا مولعلاف تاطوطخلا رداون نمةميقلاب تكلا نه ةخسن فالآ

 ةيفاقلاو رعشلاو حيرشتلاو بطلاو تانابنلاو تاناويملا لع ىفو ةب وغالاو

 ةياعِل ةدلجاهباغاوةردانلا تاحوالاو روملاو طئارحخلا نم عاوناو نيواودلاو
 ًٍاباتك (75) ةصاخلا هتافيلأت ددع غلبي ناكو . ةعنملا ناقتاو ةفرخرلا نم
 .هيوكنملاريمالا اذه قا رهظيف.(4-ج)ةيسرافلاوةيب رعلاب اوبك لئاسر(6١٠)و



 هضذفتا د

 «ريبكلا ناتسدرك» ةسايسلا هذه لمغب «اشإب دمحأ كلم > لزنأ اذكهو:

 . طقف (ناو) ةعطاقم نع ةرابع حبصأ ثيحم رغصلاو ةلاثضلا نم ةجدد ىلإ“
 .[ ةيمالسالا فرامملا ةوئاد لبا

 (م 13535-ه55١1 ) ةنس ىدرك ىدبم ربظ نأ ديملااذه بئارغ نمو

 ىدان املف . اهيف ةيفوصلا قرطلا حئاشم نم خيش لبن ناكو لصوملا ةيالو ىف
 رك احو ( لصوملا ) ماع نم ناك اف . نوريثك سانأ هلوح عمتجا ايدهمهسقنب

 هتلماعب عبارلا ( دمح ) قاطلسلا رمأف هيلع اضبقو هابقعن نأ الإ ( ةيداملا )
 ىف هلخداو هبانتساو ؛ ةيلعلا ةنات_س الا ىلإ همدةتسا مث « فطعلاو ىنسحلاب

 . [ رماه ]. هتمدخ

 رشع نماثلا نرقاا لئاوأ ىف ةيدركلا ةينابابلا ةرامالا ثسسأأ دقو اذه

 (ىنايلس !باب) ب ريهشلا « كب ناماس 2 لبق نم ( ريزابراش ) ةدلب ىف يدالبملا

 ىف بابسأب ةروكذم ةرامالا هذه رابخأ تاليصفتو . ( دمحأ هيقفلا ) ديف

 . اذهىباتك نم ىلاثلا دلهلا ىفو ( ةينايلسلا خيرا ) يىباتك

 ( م6٠97 ه١١1؟ ) ةنس ء«زيهسب ( ريبشلا نيسح هاقلا ) دبع ىفو

 ةمصاع باونأ ىلع اوراصو « (ناذمه ) ةرصاحمب قارعلا دارك أ تماق

 . ابسفن نييناربالا

 ناك ( م 179 ه 1١8 ) ةنس ىلا كا ( بسامهط ) هاشلا دبع ىفو

 « ناخ دوم » نم اهدادرتسال نابغعأ ىلع لسرأ ىذلا ىلاربالا يملا

 ميظع بناج ىلع ناك يذلا ىدركلا ( نوديرف ) ريم ألا ةدايقب « ىنامفألا

 بدالاو .ملعلاب اروهشم ناك مزعلاو مزحلاب اروهش» ايرادا 5 ام ناك ام ردقت

 ناخ فرش دج لئم نونفلاو مواعلا ةيقرتل ةليلج تامدخهنمرظتني ناكف رعشلاوم
 ٠ كلذ نم هنكمي .ملاشإب دمحأن كلو



 ينينفشا

 , ىديأف ًاريسأع ىقولاو كلاهما ماحتق | ىلعهلمج امت « ةردانلا ةلاسبلاو ةءارجلا نم

 مدمب دوبملاو .« قيئاوملا هيلع اوذخأ نأ دعب هليبس قلطأ مث « نيبناخفأالا

 .[ رماهنوف ] نيينامثعلاب قل ةدم دعب مث . هرقم ىلإ داعف . مهب راحل عوجراا

 فئنيح دادغب ىلاو (اشاب نيسح) لسرأ (م 1716  ه11797) ةنس ىفو

 لنقو . ليكنتلا دشأ اهب تاكنف ةيدركلا ( سابلب) رئاشع ىلع ةيركسص ةوق
 ضيق نأ دعب ( كوكرك )ىلع ءاليتسالاب الغتشم ناك ىدلا ( ىتابابلاكب ركب )
 ةالولا ىديأ ىف اهلك ةينابابلا ةرامالا تطقس اذكهو . ةكرعملا ذاننأ ىف هيلع

 !ذه لبق نمءاغلاب اريمدت ترمدو تيهن ( ناروس ) ةراما نأ ؟ « نيينامملا

 كاذب فتكيلو . ةيناولا تارامالا ىلع ءاضقلا ةسايسب اممشتمناك ىذلاىلاولا

 ةماع حاذم ةرملاهذه اهببف ثدحأو (راجئساىلع ىرخأ ةوق لسرأ لب ء طقف

 .ءاول ىلع نويناربالا دارك الا ىلوتسا ( م 9154-1917 ) ةنس ىفو '

 .هلودلا نيب برحلا تنلعأ ( م ١1م 11 ) ةنس فو . 27( نالجاب)

 تاوقلا عيمج هعمو « اشاب نسح » شيج هجوتف ةيناربالا ةلودلاو « ةينامملا

 ةحرابمل اهب ىناريالا ىلاولا ( ناخ قابلادبع )رطضاف ( هاشنامرك ) ىلإ ةيدركلا
 . لاتق الو برح الب اًمالخاو ةنيدملا

 ميضغ دقف نارإإ لبق نم ( نالدرا ) ىلاو ( ناخ ىلق ىلع ) لزمل ارظنو
 « نيينامعلا ىلإ هماضنا نلعي ( دادشب ) ىلاو ىلإ لسرأف هتموكح نم ءاتساو

 لبق نم نيع دق ناك ىتبابلا ( اشاب هناخ ) نأ نيح ىف « هل مهتدعاسم بلطيو

 (ناخىلقط ) ءاخ (نالدرأ) ةبالو ىلع ءاليتسالل ىاهْملا شيجلا ايلملا ةدايقلا

 .(نالدرأ) ةراما ميج تعضخ اذكهو .نيين معلا ةعاطلا مدقو هتيشاحو هشيحي

 . ةينايثملا ةموكحلل

 مجرتملا .ىلاحلا (وتام روخ زولمو نيقتاخ ءاضق ىا ) (1)



 بح 0 حا

 ةيالو ىلع ىرخأ ةيركسع ةوق لسرأ دق اذه ىنامملا دئاقلاو ىلاولا ناكو
 ( بسامرط )ب ازتعم ( ناخ نادرم ىلع ) اهيلاو ناك ىتلا ( ناتسسر إلا

 نكلو « نيينامعلاب طق لابي مل اذهلف . هايا هديضعتب ًاقئاوو ناربا هاشنهاش

 لوتسا ( ناتسرا ) ىلع فحزرلاب فلكملا ( اشاب نمحر لا دبع ) ىتامملا دئاقلا

 هنكلورارفلاهرطضاو ةرسكرش ( ناخ نادرم ىلع ) اهملاو رسك نأ دعب ءابملع

 . اضِيأ وه ةعاطلا مدقو ًاريخأ ءاج

 نم ماعدعبو (هاشنامرك) يف ءاتشلا لصف ىنامْعلا شيملا ىفمُأ دقو اذه

 ةونع اهلع ىلوتسا ىت> اديدش اراصح اهرصاحو ( ناذمحه ) و# هجوت كلذ

 ىناربالا شيجلا ةدايق تلواح دقو . ةميظع ةلثقم دونجلاو ىلاهأالا نم لئقغ
 نييناامثملاةب راحل اهتلسرأ ىتلا تاوقلا ميج نال « ةنيدملا هذه دادرتسا ائيع

 ىناربالا شيملا نا ىتح « راسكنا رش تركنا ؛ موْم دالبلا دادرتساو

 نيينامعلا تاوق مامأ رحدنا( ازريم فلعل ) ريمأألا ةدايقب فاك ىذلا ريبكلا“
 هسفت ريمأألا عقوو « راسدنالا مام ( اشاب مههاربإ )و ( اشاب هناخ ) ةدايمتب

 . نيينامثملا ىدبأ ىف اريسأ

 لابج رئاشع ميج عوضخ ىلإ رهابلا راستنالا اذه ىدأ اذكهو

 راصتنالا اذه دئاوفل اممنتو . ىلامتملا ةفيلحلا ىلإ ةريهشلا ( سورغاز )*

 لسوملاىلاو ةدايقب رخآ اشيج قامثملا شيجل ايلملا ةدايقلا تلسرأ ميظملا

 ٠ ةيرايتخبلا رئاشعلا ىلع

 نم ةندهو ةحار ةرثفب دالبلا تمتعت (م 1795ه )١١95 ةنس ىفو

 شويملاا ىلع اماع ًاركسعرس دادغب ىلاو ( اشاب دمحأ) بمن اهالخىفو . لاتقلا'

 ىتح شويملا هذه هتيوقت ىف دوبجملا فعاضي ذخأف . قرمألا ىف ةينامثملا'
 ةمصأع وحم اهب هجوتفءددعلاو هدعلا لماك يدنج فلأ ةئام وحم اهددع غلب“

 تزأك ذا « نيينافف الل ةعضاخ كلذ ءانثأ ةيناربالا دالبلا تناكو. . نايا:



 ل

 هوقي ناريإ دالب عيمجج ىف لوطلاو لوملا بحاص قتاغفأألا ( ناخ فرشأ )

 كنحلا دئاتلا اذه ناكو . نيينامثعلا دض « ىتامف ألا ىلاريالا شيجلا هسفنب
 « ناريإ ىف ةركسمملا ةينامثعلا تاوقلاو دونجلا نيب ةعساو ةياعدب ماقد

 يبنم اريثك عدخت نيينطو دونجو ءارمأ نم ةيدركلا رصانعلا نيب امسالو
 ا ىلإ نايمتني نيذللا نيفرطلا نيب لاتقلاو برحلا زاوج مدع مساب
 بتراب مهداوقو دارك الا ءارمأ نم ريثك ىلع قدغا م . ةعاملاو ةنسلا
 ىتح«ةئوروملا م مهيصانمو مهتاراما ىلإ مهنداما ىف موعمطأو علملاو نيشاينلاو
 العفو . هانق قودوي ال اوراصق « هيلإ مهنم ريبك بناج مض نم كلذب نكمم
 اومضناف نييناثف الا ىلإ 0 م لادقلا ىف نارطلا كتبنا 1
 ةيدركلا ((37ناباي) ءارمأ دحأ ةدايقب تناك ىتلا ةينامثعاا ةنميملا نأ مم 1

 ىلإ اناوق عيمجب ماظنناب تبحسناو « نييناففألا لتاقت لو انكاس 0
 همازهاوءأماع ارقيقت قامثعلا شدملا رقبقت ىلإ اريخأ اذه لك ىففأف؛ءارولا

 نوقابلا تتشنو « كرئلا نم لتاقم فلأ رشع ىنثا نه ىك كاف .ةعزه رش
 ةيقاملا ةيدركلا تاوقلا نم نوددرملا ملا كلذ دنعو « دالبلا ىف منع

 عيج كرت نأ ماعلا ىئانملا دئاقلا ( اشاب دمأ ) رطضاف ٠ نييناغف الا ىلإ
 ىلإ ةدوعلا ىف عرسي نآو + ةموصخ ىديأ ىف ةدراب ةمينغ هلاومأو هلاقثأ

 هذه باوبأ ىلإ هبقمت ( ناخ فرشا ) نككلو « اهيلإ لصوف ( هاشنامرك )'
 . ةئيدملا

 ادادعتسا « دونجلا نم افلأ نينس عمج نم اريخأ ( اشاب دمحأ ) نكمتو
 نيبو (ناخ فرشا ) نيب حلصلا داقعنا نكلو « ةيلاتلا ةنسلا ىف برح#

 اهق ناك ( كب ركب ) وخا وأ نبا (اشاب هناخ ) وه ىتابابلا ريمالا اذه (1)
 فلؤملا . قلا نيرشع مهددع غلبي دونجمب اشاب دما ةنواممل بعذج
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 :اَذه ناكو . ىرخأ ةرم لاتقلا ىف كابتشالا قود لاح ةينامثملا ةموكسملا

 نالدرا «هاشنامرك «ناذمم ) تايالول ةينامثملا ةلودلا لالتحاب ىغَش حلصلا

 . ىلع اهاش هب ةادانملاو ( ناخ فرشا ) ةيكلمب ابفارععا ةلباقم ىف ( ناتسرا

 .ىوس اهلك لاوحأألا هذهنم دركلا ءارمألا لني لو "4 ةيناريالا دالبلا

 ةينامثملا ةموكحلا ىلإ اعيج ( ناخ فرشا ) مهماس ثيح ةبيحلاو لجحلا
 . اهءازا هزكرمل ادييأت

 ” ىرحطلا رشع ثلاثلا نرقلا طساوأ ىلا دركلا - ؟

 ) هاشردان (

 عاضو الا تريغت ( ثلاثلا دمحأ ) ىنامثملا ناطلسلا دبع رخاوأ ىف
 وهكلذ ىفى ماسالا لماعلا اكو. اماناريغت ناريادالب ىفةيسايسلاوةيلخادلا

 «(ناخىلق بسامبط) نكمت ثيح ((7) ردان) ىنعأ (ناخ ىلق بسامهط) صخش

 نم ةسيتقم(هاشر دانب ) ةصاخلا ثحابملاوانه ةدراولا تاموململا نا )١(

 هدروفسكا عبط كيركنولرجيملا هفلوثمل ( قارعلاةريخالا نورق ةعبرالا) باتك
 .15190 © هنص

 .لاحلا ةطسوتم ةرسانم ناسرخىف ه١١و9 م15مهةنس (ردان) داو(؟)
 . قيرط مطاق مث « ايعار ىلوالا هابص ىنس ىضماف ةريهشلا ( راشفا ) ةريشع نم
 .(٠٠06)ءاهز (ىوخ) ةدلب فارطا ىف هلوح مج ها114 م 17097 ةنسؤ و
 ةرمالا قوقح ةداعا بلاط نييناغفالا دض راثو راشفالاو دركلا نم صخش
 (بسامبط) ريمال ا هنالعا نم نكع ىتح ةدم ريك كلذ ىلع ضغ مو ةيودملا

 ناخب سامهطلاهبع ىنعا ( ناخ لق بسامهط)وه هسقت ًابقلمو ناربإ ىلع هاش



 د هل

 ( زاريش ) ىف ( ناخ فرشأ ) ىلع قييضتلا نم ( قاهفصا ) هدادرتسأ دمب
 ديدج نم ةيوفصلا ةموكحلا ثعِب ىف حب اذكهو . هلتقو هيلع ضبقلاو
 ( بسامهط ) ءاشلا ةموكح تءاج كلذ دعو . هتردقمو ةساحلا هتاوق لضفي

 (ناخ فرشأ) ناكىتلا ةين اربالا ةيبرغلا تايالولا ىلع ناريإ قوقح تعداف «ىناثلا
 . ىضم امف ةينامثعلا ةلودلل اهكرت دق

 ىلع فحزألاب ( ناخ ىلق بسامبط ) ماق ( م 17+ ءه 114 ) ةنس ىفو
 ىف هدوجو ءانثأأ ( ناذمه ) ىف ( اشاي نامْثع ) ةدايقب ركسمملا ىتايْملا شيجلا

 ةيبرحلا هتادعم عيجم ىلع ىلوتساو « ةرسك رش هرسك نم نكمتف . ركسعملا

 هاضيأ (ناذم) ىلع ءاليتسالا هل رسي امم نييعقدمو عفادم نم عاندلا مزاولو

 اهيف ام عيمجب ًاضيأ اهبيلع ىلوتساف اهظفاحم عدخو ( هاشنامرك) وحم هجوت مث
 دودحلا ءارو ام ىلا عوجرلل ىرتلا شيملا رطضاف . تامهم لاو لاقتثأالا نم

 رئاسخ دبكت نأ دمب ( نيقتاخ ) و ( واهز - باهز ) ىلا ىنعأ ؛ ةميدقلا

 . لاومالاو سفن آلا ىف ة>دف

 «نيتلودلا نيب برملا نالعا ىلا لاوحأالا هذه ىدوؤت نأ ىعيبطلانم ناكو
 ةينامعلا شويجلا ًاماع ًادئاق ىرخأ ةرم ( دادغب ) ىلاو ( اشاب دمحأ ) بصنف

 .ةيبرحلاو ةيركسملا لامعألل ةدعاق اهذخماف (واهز) ةدلب وح الاح تكرح ىتلا

 «نالدرأ )ريمأ زاحما دقو ( ءاشنامرك ) ىلع ءاليتسالا نم نكمت مايأ ةعضل دعبو

 ةبرقم ىلا هشبجي ( اشاب دمحأ ) مدقت اريخأو . ىرخأ ةرم كرتلا ىلإ ىدركلا

 ىلإ « نيترم ناخ فرشأ رسك نم نكم ( م ل؟44-ه1141) ةنس ىو

 ىلإ ىدأ امن ء هب كتتفلا مث هيلعضبقلاو زاريش ىف هترصاحم دعب هيلع ىضق نأ
 ةيوفصلا ةموكحلا مايقو « ناربإ ىف رمملا ةريصقلا ةينامفآلا ةموكحلا لاوز

 فلوملا .٠ ةقيةحملا ىف ( هاشردان ) ةموكح روبظو رهاظلا ىف
)6( 
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 ةفاسم ىلع « ناجيروق > ىف بسامبط هاشلا شيجي هشيج.لب اقتف ( ناذمح ) نم

 ترفسأ امن ةيماح ةكرعم ترادو لاتقلا ىف اكبتشاف « ناذمه » نم ةلحرم

 ةمينغ ةيبرحلا هتادعمو هلاقثأ عيج تعقوو ىئاربالا شيلا فصن راحدنا نع

 رطضا رهابلا ىامثملا راصتنالا اذه نم مغرا ىلعو ٠ نيينامثملا ىديأ ىف

 ( ىلق بسامبط ) نكلو . بابسأو فورظ ضءيل حاصلا بلطل (اشابدحأ )

 ( ناذمج) و ( نالدرا ) و ( زيربت ) ةداعاب ىضقي ناكذا حلصلا اذهب ضرب مل
 . ةيناريالا ةموكملا ىلإ« ناتسرا » عيمجو ©) ( هزيوح )و ( هاشنامرك) و

 ةئام هددع غلي مرمرع شيجم (ىلقف بسامهط ) ماق هسفن ماعلا اذه ىفو

 ناو ىلع هسفن وه ناكو « ىرخأ ةرم ةينامثءلا دودحلا ىلع فحزلاب ء فلأ

 ةدايقب ىرخأ ةوق لسرأ هناك . ( دادنب ) ددهت ةريبك ةيناربا ةوق

 قرط. ةريخ الا ةوقلا هذه تكلسف ( كوكرك ) ةيحان ىلإ ( ناخ سكر )

 ابيلإ اهقيرط ىف ترمد نأ دعب ( كوكرك ) ىلا تلصو ىت> ( وتامروخزوط )
 حم.اذملاو ملاظملا نم اريثك اهيف تئدحأأو < ىرقلاو دالبلا نم هب ترمام لك

 هع ايس طقف ملاظملا ءذهب اذه ( ناخ سكوأ )فنكي لو . ةماعلا

 لامعأالا هذه لثم بكتراو .ًاضيأ لافطألاو ءاسنلا ىلع هماظ خراص لزنأو

 بكتراو اهبلع راصحلا قيضو ( لصوملا ) وح راس من ( كوكرك ) فارطأ ىف
 ةرساخ ًابئاخ اهنع داع هناىلع . ةبساقلا ةيشحولا لامع ألا نم اريثك اهفارطأ ىف

 ةدايقب تراك ىذلا ىلصألا ىناربالا شيجلاو . الائم اهم لاني نأ ريغ نع
 ((؟)ناوريس) رم ازاتج(زوربي)نم(م17:ه1145)ةئسيف مدقت ((9ردان)

 نم ناتسزوخ ةمطاقم ىف ةريهشلا زاوهآلا ةنيدم ىبرغ ىلع ةدلب )١(
 ردان « ىنءي (؟ ) . ةيلاحلا ةيقارعلا دودحلا نم ةبرقم ىلع ؛ ةيناربالا دالبلا

 بسامهطلاد بعهريسفتو ( ىلف بسامهط) ب هما "ىدإىف بقلي ناك ىذلاءهاخ
 مجرتملا .٠ ةيدركلا قطانملاف ىلإيدلا ربل مسا (م) . ةيناكرتلا ةغللاج
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 . ام طاحأو ( دادُعب ) ىلا لصو ىتح-

 يمل لاتقل اصصخم ( ريرحلاو قجتسيوك ) ريمأ ( اشاب دمحأ ) ناكو
 ةبسنلاب ةيلق تناك هتوق نكلو . هب مدطصاف (كوكرك ) ىلع فحازلا ىتاربالا
 . ةكرعملا ىف لتقو راسكنا ريث رسكناف هئادعألا

 ( دادغب ) ةيماخل ةدبم لسرأ دق ناك ىذلا ( اشاب نامنع لايوط ) نأ ريغ
 ىف ةلجد ىف ( مدأالا طش ) بصم نم ةبرقم ىلع ( ىلق ردانب ) قتلا «ةيناامئعلا
 هب قلو « ةرسكرش هرسكف ( ه11456 م 1787 ةنس (ويلوي )زوم 15)

 . ريسأ فالآ ةثالثو لينق ( "«ر٠٠٠ )ب تردق ادج ةريمك ةراسخ.

 اذه دمإ ةملقلا نم ( دادنب ) ىلاو (اشاب دمحأ ) جرخ هسفن تقولا فو
 اهتتشف ةرصاخملا ةيناربالا تاوقلا ىلع ركو ةكرعملا ناديم ىلا رهابلا راصتنالا'

 .رذمرذشإ:

 ىرخأ ةريبك ةوق دشح نم نكمتو « ةيناث هلعث مج ( ىلق ردان )نآالا

 ركسعرسلا ناك ىذلاتقولا ىف ( قارعلا ) وحن اهب هجوتو « ةزيجو « ةدمدمي
 قتلا اريخأو ( كوكرك) فارطأ ىف هشيج عم ( اشاب نامثع لابوط ) ىكرتلا
 لوأ نيرشل 55 ) ىف هجول اهحو ( ناليل ) نم ةبرقم ىلع ناشيجلا ناذح
 شيلا ناكو . ةيماد ةيماح هكرعم ىحر ترادو ( ه11176 م 17 ةئمع

 افيعضو ابعت ناك ( اشاب نامع ) شيج نأ نيح ىف « بعتم ريغايوق ىناربالا
 هداوج ربظ نع ( ا-كاي نامثع ) طوقس كلذ ىلا فضأ « همصحلا ةبسنلاب ادج
 ةعزع روخ ىلا ىدأ امئ « لاتقلا سيطو دادتشا ءانئأ برحلا ةعمعم ىف هتانووع.

 هلاتثأ رئاسو ىرتلا شدجلا ةيعفدم عيمج تطقسو . امان هراعدناو هشيح

 دافتسالا نم (ىلق ردان) نكمتي مل هلك اذه عمو ؛ مابعأالا ىديأ ىف هداتعو.

 ( سرا ) ىلإ ةدوعلا ىلإ هرارطضال «ريظنلا عطقنملا رهابلا راصتتالا اذه نه

 (اشاب دمحأ ) عم حلملا دقع ىلا رداب كلذل . اببف تبشن ةيلخاد ةروث داخال#



 ل جال

 هقاطلسلا دهع ىف اذفان ناك يذلا دودملا طخ ساسأ ىلع ( دادشب ) ىلاو

 مم ١7 ) ةنسيف كلذ ناكو . (ناربا) ىلا ةدوملا ف عرسأو ( مبارلا دارم)

 .(هالؤ5

 هه ةيسانوقلا دالبلا ىلع ( ىلفردأا ) فحز( ه 11547 6 م 774 ) ةنس فو

 . "دارك الا ةلئاقم نم ( ٠٠٠ ) اهتيماح نمض ناكو ( سيلفت ) ىلع ىلوتساف
 .لسرأ دق ( ىلقردان ) ناك ةنسلا هذه سفن ينو . [ ةيمالسالا فراعملا ةرئاد]

 .مامأ (') ( هنس) ىلإ رقبقتلا ىلإ ترطضا اهنكلو « قارعلا ىلع ىرخأ ةوق
 ىف ًاريخأ اهلع ىضق مث « ىككرتلا شيحلق ةدضاعملا ةيبرملاو ةيدركلا تاوقلا

 2( م1070 عه ١١6٠ ) ةئس ( ىلاثلا بسامبط هاشلا ) تام املو . تاهجلا كلت

 -هسفت لعجو ( (9) ثلاثلا سايع هاشلا ) لفطلا هلجت « هناكم ( ىلق ردان ) بصن

 هكلاامملا ىلع نايناررا ناشيج فحز (م 17416 ه1184) ةنس ىفو . هيلع امق

 . ( روزربشو ىلدنم ) ىتيحان نم ةينامئملا

 لع ىرخأ ةرم ( هاش ردا ) فحز ( م 1748 عه )1١65 ةنس ىفو

 عدخماف . (9 ركملاو ةسايسلا قيرط ىلإ دمج دادغب ىلاو نككلو قارملا

 .هشيجب أهبلع افحاز ( لصوملا ) وح هتزع نانع فطعف « هلاوقأب ( هاشردان )
 .نادلبلاو ىرقلا نم هقيرط ىف هفداصام لك ىصدو (روزربش) قيرط نع رارجلا

 رئاشملاو ءارمأألا تاوق نم ةوق وأ ىناعلا شيما نكمتيملو .ًاريمدن ةماعلا

 مجرتملا ٠ ةيلاحلا ةيناريالا دالبلا ف ناتسدرك بالو ةمصاع )١(

 4( ىلقرداث)هعلخ نأ ىلا مكحلا ىف رهشأ ةينامث اذه سابعهاشلا تب دقو (؟)

 . اب ةيوفصلا ةرسالا ىلع ءاضقلاو « ناربإ ىلع اكلم هسفت نلعأ ىدقا
 ءاليتسالا 4 متي اتيح دادغب ملستب (هاشردان) اذه (اشإب دمحأ) دعو (م)

 هضرعتي الثل هاشردان عم لاتقلا ىف كابتشالا مدع كلذ نم ًادصاق لصوملا ىلع

 فلؤملا . كالبال صاخلا هشيح
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 ةراغالا هذه دصو « فراجلا ىتارالا فحزلا اذه ليس فاقنا نم نييلحا#

 مه ةيناربالا ةوقلا تلصو ىتح.وذمرذش ابمامأ مهلك اوتتشت لب ؛ ءاجوهلا»

 ( هاش ردا ) قيضف كوكرك ىلإ امان ًاريمدت روزريش دالب اهريمدت دعب
 الو ةنيدملا هذه جنت ملو . عوبسأ دعب هدب ىف تطقس ىتح « الع راصملا“

 ىلاهألا نم لتقو «بلسلاو ببلا لامعأو ريمدتلاو بيرختلا نم ابفارطأا

 (هيوكىذ) ريخصلا بازلا رهن هشيجب (هاش ردان) زاتجا مث.ريثك قلخ ةيماهللبوب
 مد نأ دع ( لصوملا ) ىلإ لصو ىتح راسو ( ريثوه ) ليبدأ ىلع ىلوتساو-

 (هجيراي) ةيرق ذختاوءالماك ًاريمدت رك اسدلاو يرقلا نم هقيرط ىف هفداصام لك
 .( ماالؤ# عم )١١65 ةئس ريمتبس ىف ةنيدملا ةرصاحم ىف عرشو هل اركسعم

 صدي لئاقم ( ؛ءره٠٠ ) نم افلم رخآ ىاربإ شيج ناكءانث الا هذه فو.

 ( ىليلجلا اشاب نيسح حاملا ) عفاد دقو . دادغب فارطأ ىف باسو بهو

 (هاش رداث ) ديدشت نم مغرابو . هنيرع نع لاطب الا عد لسوملا ىلاو

 نكمتي ل ذوفنلاو ىوقلا نم هتنكم ىفام لك فرصو ( لصوملا ) ىلع راصحخلا“
 ىلإ اهّنع ليحرااو انقوثم راصملا كفل اريخأ رطضا ىتح . اهيلع ءاليتسالا:نمح

 ةدلبلا ىلع ىلوتساف . لصوملا ىلاو عادخ كالذب ادصات(رمع نبا ةربزج ) ةيجاغ

 . لافط لاو ءاسنلا ىتح دحأ اهنم جني مل ةملع حاذم اهبف ثدحأو ةروكذملا

 هندقح (ءاشردات).داع ءةقطنملا كلت ىف مثاجفلا و مئاظفلا هذه باكترا دعبو

 ايئاخ اهنع دترل هنكل « اهتملق ىلع ارلرم مو.( لصوملا ) رصاخل ىرخأ ةرمح
 ضرعف . ةيماسلا.لئاسولاب ةملقلا ذخأ ىلع لإتحي نأراريخأ دارأو . ةرم لك ىغ

 هشيبب دام ادلخ نيمفادملا نم لوبقلا لنت ملاهنكلو . ميلستلا ةبيط اطورخ
 قارملا ىميلقا ىف ةرئادلا كراعملا هذه ءانثأأ ىو . ارساخ ايئاخ ( دادنب ) وح

 . (ناجيب رذّأ) ف نيينامثملاو نيين اربالا نييرودت ىرخُأ كراعم تناكعرو زربشو#

 ةرملا هذهاهاحر تفقو دق ةكئوظلا بورحلا هذع.نإ لبويتلا ةصالخو
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 مشأ دعب ناريا ىلإ ( هاش ندان ) دام ثيح . حاصلا تاضوافملا ىف عورشلاب
 . دادنب ىف حلصلا تاضوافم مايقلا ًادفو لسرأ

 هلاك اذهلف « طق ةبيط نكن ل دركلل ( هاش ردان ) ةماعم نأ ىنخي الو

 هةيناروكلا ةجبللاب دئاصقلا اوفلأ مهنإ ىتح« ةيهاركلا دشأ هن وهركب دركلا

 هلام ةلبج نم ناكف . ردغلاو ةوسقلاب هوتعنو ( هاشرداب ) وجم ىف ةيدركلا

 رلحأو ( نالدرأ) ما ( ناخ ىدريو ناحبس ) لزع هنا ةرادنلا هلامعأو

 - نييناربالا دض قطانملا كلت دارك أ ةروث ىلإ ىضفأ امم ؛ ملا ىف هلم هاخأ
 دارك ألا ريثي نأ (.هاش ردان ) دارأ ( م 1757 ءم اا٠مو) ةنس ىو

 مقوي نأو « ( ناىرتلا ) دض ناسارخ ىف [ وادوج هرقو كركشمج انريشع ]
 همارج نم مسييلع ( هاشلا ) بضغف . دارأ ايف.هيلإ اومصي لف ؛ قاقشلا مهني

 . مهنم ًاماقتناو مهل ءازج ( دهشم ) ةقطنم ىلإ مهلقنو كيذ

 ه(م6٠111 2 م ١الؤ1/ ةنسهنم 19 وأ هينوي؟" ) ىف ( هاشردان ) لتقو اذه

 مهقراعملا ةرئاد ] مهب ليكنتلل قاسارخ دارك أ ىلع هفحز ءانثأ قيرطلا ىف

 .ةيناراالا دالبلا ف روم الا تبرطضا ( هاشردان ) لتقم دمبف . [ ةيمالسالا
 ةموكملا تسسأتف « مان ًاروهظ ةنو الا هذه ىف نارإإ دارك أ طاشن رهظو

 ه6 م4٠16 )ةنس ىلإ (م 1787 ءها1151) ةنس نم تمادو ةيدركلاةيدنرلا

 1 . ةنس نيعبرأو ىذدحإ ةدم ىأ( ما

 هاوم الا ءول ءارج نمههذه ةيدوكلا ةيدنزلا ةموكملا ترطضا دقو
 .كابتشالاو «ارارم نيينامثملا ةبراحم ىلإ « اهيامح مهءاطو اهيلإ نيينابابلا

 هبورحلا هذه ليصافتو.. ( دوزرهبثو « قارعلا ) ىميلقا قلاتقلا ىف مسيعم
 . ( ةيناميلسلا غران ) ىباتك ىف ةروكذم كراعملاو,

 قعرسلا هذه. ةيدنزلا ةموكملا طوقس ىلإ تدأ ىتا لماوملا ةلبج نمو
 هاقحا ةيامح دكر مز ىلإ ىذفأ ا# « اهددع ةلقو دنزلا ةريدع فء.ض:
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 ( ناخ ميرك ) ناك صقتنلا اذهل ًايفالتو . ةيدنرلا ةرمسأالا سسؤم ( ناخميرك )
 « دنوهدمحأ) انريشع اهنم . (زاريشا ىلاوحرىلإ ةيدركلا رئاشملا ضعإ لقن دق
 .( ىورركو

 ( ىراجقلا ناخ دمحم اغأ ) ديطضا « ةيدنزلا ةموكحلا مايأ ءاضقنا دعلو
 نم اريثك اهب لزنأ ثيح « ةيدنرلا ةريشعلا امس الو . ةيدركلا رئاشعلا رثكأ
 ىوس جني لف «مهئاسؤدو دارك ألا ءامعز نم ريثكب كتفو «حملاظملاو تاليولا
 لكب فتكي مل ىذلا ىراجقلا افه شطب نم ةيدنرلا نم ( ناخ هللا دبع )
 لئابق لالحاو . ناربا ءاحنأ ىلإ دارك الا تيتشنو لقن ىلإ دمع لب ءاذه
 . ( وكلام ريسل ناريإ جيران ) مهام ىف نامرتلا

 وهو (  اشاب قابلادبع ) لصوملا ىلاو ماق ( م775١ « ه115+ ةنس )يفو

 ( ةيدامعلا ) ىلع ءاوعش ةرافاب  ردغلاو لطلاب فوصومو « دادغب كيلامت نم
 ىلاهأ نم هدي هيلع تعقو نم عيمجج همامأ قاسو « بلسلاو بها در

 قيض ىف نيك اسملا ءالؤئه عقوف . لصوملا ىف ةماتالا ىلع ممربجأو ( ةيداملا )
 . ريثك قلخ مهنم لتقو تامو  ديدم بركو ديدش

 دعب ناريا ف'تسسأت ىتلا ةيراجقلا ةموكملا تناك ىرخأ ةبج نمو
 دالبلا ىلع ريغتف . رخآو نيح نيب لانقلا ىف ةينامثعلا ةموكحلا شوانت«ةيدنزلا
 أ. ببللاو ريمدنلل ءاوعش ةراغا نيين امثعلث ةعضاخلا ةيدركلا

 ( ناخقداص ) اهسيئر ةدايق تحن ةيدركلا ( كاكش ) ةريشع تماق دقو
 سيئراا اذهو . ةيراجقلا ةموكملا سيسأت ىف ة,جج تامدخو ةميق'ت ادعاسع
 حتف دبع لئاوأ ىف ةيناربالا ةموكملا ىلع ةعاطلا اصع قش يذلا وه هسفن
 هاعسم ىف قفخأو « لشفلاب ءاب هنكلو ( م 1,755 6 ه 151١ )ةنس (ناخرع)

 ا 0 1107 عع ع صصص
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 نييداليملا شع عسانلا فو رسثع نماثلا نرقلا رخاوأ ىف دركلا - م
 6 لا ا ا ا ا ل

 ىف دركلا تاوق نم ةليلج ةدئاف دافتسا ( دادغب ) ىلاو نأ ىف كش ال

 ماق ىتلا تاروثلاو نتف احرسم تناك دقو .( كفتنملا ) ىلع ةيركسعلا هتاكرح

 - االثك 1505 ظنه 1501 8027 ) ىنس ىف ( ىواقلا ل1 ) اب

 "ل
 ( اشاب نمحرنا دبع ) كبتشا ( ه ا؟؟*؟-ماها؟)ةنس ىفوءاذه

 رش رسكناف ( ىرفك ) ىف () ( دادغب ) ىلاو عم ديدش لانق ىف ىنألابلا
 تاليوو بئاصعي ةعزط اهذه ءارج نم « روزربش» دارك أ تبيصأو راسكنا

 ةيناربالا ةموكحلا ىلإ اذه ( اشاب نمر ا دبع ) ءوجلد ىففأو . ةميظع

 يلع تاراغلا اهنشو ىعأالا ىف ةموكملا هذه لخدت ىلا « هل ابرام هبلطو

 ةذه تماد دقو . بلسلاو بهْللا لامعا ىف اهدي قالطاو ةينامثعلا دودحلا

 .نمزلا نم ةليوط ةدم نيينابابلا ءامألا ببسب ةيناربالا تالخدتلاو تايدعتلا

 :اهليصفت كيلاو (؟)اشأب ووميت ةروث تربل مث
 تقحلأ دق ةيرادالا بابسألا ضعبل ًارظن ةينامثملا ةموكملا تناك

 ةثالث نم فلأتت ءاوللا اذه ىلاهأ تناكو . (دادغب ) ةيالو ( نيدرام ) ءاوف

 خمييرات رصت## ) تاتك ىف بورحلاو مئاقولا هذه ليصافت رظنا )١(

 دنس نب نامءخيصلا هفث وم (مواد ىلاولا ءامخإاي دوعسلا غل اطم)ب ىعسملا دادعب

 ى عيبطو ه 1؟٠4 ةنس قدملا ىتاواملا نسح نبا نيمأ هرصتخا ء ىرصبلا

 تدوج خيرات ( اشاي ناملس ) ىعدي ناآكو (؟) 2. ه 1704 ةنس ىابموع

 نم لقالقلاو تاروثلا هذه تأدتبا (م) .*+؟5 صو ج ىرتلا اش

 4 - ج ) ىنامع لجس عجارو .اشاب تدوج ىف مك( م ؤل٠9 ه04+1) ةنس

 ةنس رابخا ىف ؟١ ص هرك ذ مدقتملا « دوعسلا علاطم رصتخم » و ( مابب نع

 مجرتملا هه



 تي عع تشن

 ناككرتلا نم اوناك ردانبلاو ندملا ناكسف « ( برعلا ؛ ناكرتلا « دركلا )رصانع-

 نم اوناكف ( غال هج هرق ) و ( نيدبام روط ) ىلبج اكس امأو « نيكرتنملاو
 ىراحصلا نونكسي اوناكف برملا امأو « ةميكشلا ةيوقلا ةيدركلا رئاشمل|'

 نيرصنملا ىلع ايلاف ناك ىدركلا ذوفنلا نكلو . تابجلا كلت ىف لوبسلاو
 .ةفغاو هزيقم ني ميك ارنركي ل كانع داك الا نأ نم مغراب«نيرخ" الا

 مهئامد ءاقث ىلع نيظفاحم اوناكءبناجأالاب مهطالتخا مدع لضفب ممكلو

 ةريشع نم منك اءيج مهسقتأ نودعي اوناكف مهن اداعو مبقالخأ ةناتمو

 لضفنو . اروسيمو الوسدحاو سيئر لوح ميفاغتلا ناك اذيلف « (ىم) ةدحاو

 ىلع ًارطخ امئاد اونوكي نأ دارك الا ءالؤمل ىنسن ماتلا نماضتلاو داحمالا اذه

 تاروثلا لثم ةدشااو جرمحلا تاتوأ ىف لقألا لع وأ اهمف نون وكي ىتلا ةئيبلا

 سيئر دوجو ىو-المق كلذك اون وكي نأ مبصقني ناك امو.تابارطشالاو
 ىعدي ناكوءسئرلا اذه مط ضيق دقو .مهسأر ىلع كنمم دئاتو ريدق ىرادا

 . يرجطلا رشع ىلاثلا نرقلا رخاوأ ىف ( اشاب روميت )

 تلم نمر نم ةدمةناتسالا ماقأ ةريبش ةيدرك ةرسأ نم اشابلا اذه اك

 نأ ىلإ ةناتسالا ةرداممل صرفلا نيحتي ذخأ مث ةديدع بصانم ىف اهلالخ .

 .©9)' دحوالا اهسيئو راصو ةيلملا ةريشعلا ىلإ لصوف هل هللا اهضيق

 ووسيت ناك 2.( ؟9* ص نيربللانيب ) هباتك ىف ( ماغنيكو ريسلا ) لوقي

 6 تايحلا كلت ىف ًءاسقلا ةاتملاو « رارشالا نم اريثك هشيج ىف دشح دق اش.

 لضفب ءانسع ازيبجت نيزبجلا ةك اتفلا دونجلا نم يلق ريغ ةوق هدنع تفلأتخ

 ىدلا رمالا ءميدقلا نم نايصملاو لاضنلا ةايح ىلع هدومتو « ىميبطلا هئاكذ

 نمو ( ةريخآلا قارعلا نورق ةعلرأ ) باتك نم لوقنم ثحبلا اذه )١(

 فلوملا :( اشاب تدوج خيرات ) باتك



 ما

 4 بلح )ايلاو هباف . ةقطنملا كالت ىف نمزلا نه ةليلق ةددم ىف رهشإ هلعج
 ْ .« هرمأ ةيغم ةاخو ( ركب رايد ) و

 «( بلح ) و ( ركبرايد ) نيب ةلباسلا ىلع قيرطلا مطقي لجرلا اله ناك دقف
 اذه حتف ىف ًائبع رمالا 'ىدإب ىف ةءوكحلا ىعاسم تبهذو ( لسوملا )و
 .( دادغب ) ىلاو ريبكلا (اشاب نايلس) (ه )1٠١8 ةنسًاريخأ نيع ىتح « قيرطلا
 ىلإ هشيجب لصوف « مثادلا رطخلا اذه ىلع ءاضقلل ةناتس آلا لبق نم اماع ادق
 .ةلايملا نم افلأ نيئالث ءاهزهشيج ىلإ مضو (م 1761 ءه 1؟5٠) ةنس لصوملا
 .(امشاب قطصم )١( هسوك ) ناكو . دركلا نم مبمظعم تابجلا كلت ىلاهأ نم
 «9 هداز ناوشر ) و ةقرلا ىلإ و ( اشاب ميهاربإ (؟9 نوز وأ ) و بلح ىلاو
 هضحارلا شيملا اذه عم ةصاخلا ممناوقب نيكرتشم « ةيطلم فرصتم ( اشاب رمع

 هلزانو ( نيدرام ) وحت ةرارجلا شويملا هذ. اريخأ ( اشاب نايلس ) هجوتق
 ةبوعص لكب رطضاف. ريبكلا شيما اذهةمواقم نع زج ىذلا (اشاب روميق )
 ذخأأ كلذ دمبو . ( بلح ) ةيحان ىلإ باهذلاو ( كوب ) ةماق ءالخال ةقشمو
 مكاح لزعو . ةوسق لكب ةيلملا رئاشعلاب ةديدش تايوقع لزتي( اشاب ناماس )
 راصن أن م ءاسؤرلاو« امجولا نم اريثكمدعأو .هبهب ايترالهبصنم نم( نيدرام )
 هم نبا ( كب دومع ) و هوخأ ( كب نودعس ) مهنم . هلاجرو ( اشاب رومين )
 اشابروميتل اخأأ ءاشاب ناملس نيع مث (©  ءزج [510] ةحفص تدوج خعران)
 مذه مايق يف ربك الال ماعلا ناكو اذه ( كب ميهاربإ )وهو ةيلملا ةريشعلل اسيئو
 .ايفرصت ءوسو ةيموكملا ةرادالا فعض « ةيلخادلا تابارطضالاو تاروثلا
 ةيالو ةموكحب «( ركب دايد )راوي ( نيدرام ) ةقطنك ةقطنم تقحلأ تناكذا

 .خعرات نم اهتلقنف لصالا ىف ةروك ذم نكت ل ءاممالا هذه (مو#بوأ) 1

 ْ مجرتملا .٠ اشإب تدرج



 يف ةيشفتم «ةرادالا ءوس نم عاونأو ملاظملاو ةوشرلاتناكف « ةديعبلا دادنب

 .نتفلا احرسم تناكابسفت ( نيدرام ) ةئيدم تأ ىتح ؛ ةموكحلا رئاود
 ةطرشلا دشو « ملستملا دش ىلاهالا نم تاروث ارارم تماق ذا .تابارطضالاو
 داخلال ٌئاغعلاب ةنامتسالا لثم  ىرخأأ بابسأ عم اذهف . ىرادالا 1 املاو
 مهسافتأ مكى « عازتلاو قاقشلا بابسأن م مهنيبام لالغتساو « ىلاهالا ةروث
 . كيلاملاو كرتلا نيبامو«دادغِلو لصوملا ىف ةرادالا ءوسو مظلا دض ةدعاصتملا

 ةحار بلس ىلإ ىغفأ  ماصخو ةوادعو قاقشو ذبانت نم ةيلملا ةريشعلاو

 ش . سانلا قوقح عايضو ةموكحلا رومأ لالتخاو ىلاهالا
 ىلع شبقلا ءاقلا نم نكمتي نأ ريغ نم « دادغب ىلإ ( اشاب نايلس ) داع

 (ما14م1؟هو) ةنس يف (كلذ ىلع تاونس ثالث ىغم دعلو . (اشاب روميت)

 هوفع ابلاط ( اشاب ناماس ) ىلإ الو ( دادغب ) ىلإ هسفنب (اشاب روميت ) ءاج
 .(7 - ج تدوج خيران ) م ١٠14ه ١١١ هةنس ىف ىأ ةدم دعب نيع مث  هلائق

 ةرثكل ًارظن « ىه اك هتفيظو ءادأ نم نكمتي مل هنأ ريغ ( ةقراا ) ىلع ايلاو

 هلامعأ ةلقرع ىلإ ىدأ امم ماصخو عازن ىف هعم مطوخدو اهب ءامدقلا هئادعأ
 (م 18٠6 ه1١؟14) ةنس نابعش ىف ( ساويس ) ىلع ايلاو لقنف . ةيموكحلا

 .(كب بوبأ ) ىلإ (كب ميهاربإ ) دعب ةيلملا ةريشعلا ةسائر تلقتناو اذه

 نوؤكعلا عيمج لالقتسالاب عئمتي وهو ةريبك ةدم هتسائر تماد ىذلا

 هف>ز نأ ىلإ كلذ ىلع رمتسأو . طق هينامملا ةموكلا رماواب ثرتكي ال

 . نع اريخأ ترئسأ# ةيماد كراعم هتاوق نيبو هنيب تراد ىلامثع شيج هيلع

 ةينملا ه-ةكردأ نأ ىلإ اهبف ىتبو ( ركب رايد ) ةملق ىف هسبحو هياع شبقلا
 .ميعرلا اذه زبناو (اشاب روميت )()ديفح (كب ىوامت) ىلإ ةسائرلا تلقتناف

 .هلال ( رومي ) فيرحم ( ومن ) و ( ىوامت ) نء الك نأ رهاظلاو (1)



 هس

 مدقف رصم نيبو ةينامثملا ةموكلمألا نيب لاتقلاو فالخلا ةصرف ىدركلا“
 ءانثالا هذه يف هناطلس دم نم نكمتو () اشي مهاربال ةميق تادعاسم

 لتق اذإاليوط هل مدي مل مالا نكلو . اهيلع ىلوتسإ ثيح ( نيدرام ) ةياغلا:
 نم ىرصللا شيلا ءالجو لجرلا اذه ةقو دمنو « ليلتب كقذ دعب ةكرعم ىف'

 ةرم دالبلا هذه ىلع اهيكح تظسف ةينامثعلا ةموكملا تداع ةحوتنملا دالبلا'

 بئاصم اهب تلزن دحوالا ابميعز « هذه ةيللا ةريغعلا دقفل ارظنو « ىرخأ

 ىلع اتلوتساو نيتب رعلا رعثو "ىلع اثريشع اهبلع تراغأ ثيح ةميظع تاليوو
 ةدم دعبو اذه . دارك الث ىوأمو لزانم تناكىنلا نادلبلاو ىرقلا نم ريثك

 هدعاسف هتريشع ثعش لب يأ ( كب ىواميت كب وحت ) نبا ( كب دومم ) ءاش
 كتذب ( كبدومم ) نكمتف . هدونج نم ةمذرشإ هفعساف ماشلا ىلاو الذ ىلع

 نم ةيبرعلا رباشملا جارخإو هناطلس دطونو اه.راجم ىلإ رومالا ةداعإ نم:

 هتريشع ةلك تعمتجا ىتح « ايبجيردت ةيدركلا ( ىلا ) ةريشع قطانمو لزانم
 . هل ازك رم () ( ربش ناربو )ذخم ف « هتساير تحن اهلك تدحوتو هلوح

 هيلع فحز ىتح نمرلا نم ريثك كلذ ىلع ضمي ملو . ةنيصح ةعلق اهب ىنبو :

 هقاتساو هيلع ضبقف لانقلا ف هعم كبتشاو ( ركب رايد ) ىلاو « اشاب رمع >

 ىعسو رصم ىلإ 6 كب ميهارإ » هنبا اجتلا نجسلا ىف هجزو ( ركب دايد)

 ةصاخلا مهتاجبلب ابلاغ ةيبنجالا مالعالا'نودركيف نورصتخمي دارك الا

 (ومحا ) دمحاو (وسوا ) نايثعو ( ومن ) روميت فو (وحم ) دم ىف نولوقي م:

 ةيرصملا شويجلا ركسع رم ىأ )١( .(كسوء.ووسوم ) ىسومو

 . رصم ىلع اشاي ىلع د#“ هدلاو ةيالو دهعيف لوضنالاو ماشلا ىلع تل وتسا ىتل#ف'

 اهراآ نيب قيرطلا فصتنم ىف ةدلب نالا ىهو ةبرحلا ةنيدملا اهانعم (؟ )
 مجرتملا .راكبرأاد' ةيالوب دراكلا دالب نم ايلعلا“ ةريزجلا ىف نيدرانو»



 اال

 زقامتساو ةناتسالا ىلإ باهذل رطشان « هاعسم ىف حلغي لف هالاو ةاجنل اهيف

 (زيزملادبع) قاطلسلا نم ردصتسا ىتح ( اشاب ليعامسإ ) وبدحلا ذوفنب كلانه
 ليبس قلطاف نامرفلال م وهو ( ركت رايد ) ىلإ ءاؤء هدلاو نع وفعلاب انامرق
 ةئطلس لئاوأ يف يف (اشإب ميهاربإ ) هنال اكران ةليلق ةدم دمب تام ىذلا هدلاو

 . ًادج ةيوق ةرامإ ىناثلا ديلا دبع

 «رقهقتلاو رخأتلا نم ةياق ىف ناتسدركب تقولا اذه ىف ةرادالا تناكو اذه

 ماكحلا ناك ذإ . كالطلاو رطخلا امئادةضرعم ىلاهالا لاومأو حاورأ تناكف

 زازتباب مهتاوهش قيقحمو مهنوطب مم عابشإ ىلإ الإ نورظني ال نوفظوملاو
 اوناك نيرواجتملا نيفرصتملاو ةالولا نأ ىت> مهتاينتقم بلسو « ىلاهالا لاومأ

 .(اشا شيورد دمح ) نأ كلذ نف . ةسفانملا دشأ كلذ ىف نوسفانتيو نورابتي

 ( شوم ) فرمنم « اشاب ملس » نيبو هنيب تناك ىذلا ( ناو ) ظفاحمو ىلاو
 ( ىكس ) ةريشع ىلا ( م1414 ه15* )ةنس دمع « ةديدش ةوادعو ةسفانم

 نم حاون ةدع ىلع اورافاف « اشاب ملس » دض مثرللاف . ىرخأ راشع ضعبو

 قوس ىلإ ةلاحلا هذه ءازإ رطضا ىذلا اشاب مملسل ةعضاخلا ( شوم ) ةعطاقم

 اهدي قالطاو ( زاومل داع )ىلع (خيش قالبج)وعدملا ةدايق تحن ةيدرك ةوق

 نايقشلا نايلاولا فاذه ناك اذكهو تاهجلا كلت ىف بلسلاو ببنلا لامعأ ىف

 (1) 7١( ص١١ - ج تدوج) . داسلا لالذاو دالبلا ريمدت ىف ناقياستي

 ىفف« ةيرك رملا ةموكحلل امام مضخمي نكي مل اذه ( اهب شيورد ) نإ مث

 ىف امأو .روكذملا ردصملا نم ةديدجلا ةعبطلا ىف اذه نأ رهاظلاو (1)

 .هيداوحلاو رابخالا هذه نأ ١١  ج نم 54 ص ىف روكذملاف ةعدقلا ةعبطلا
 مجرتملا .م 1مؤه  ه 10غ ةنس عياتو نم
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 قيقحم درجلع ةالولا نم هناريجو هيرواجم دالب ىلع ريغي ناك تاتوالا يلاغ

 ةيسايسلا لك اشملا ىلا نايحالا نم ريثك قىضفت تناك ىتلا ةيصخشلا هتحلصم :

 ةصاخادوقت كس نأ رمالا هب غلب ىتح ةيناريالا ةموكملاو ؛ هتموكح نيب

 (ربش ريق)ىلاهلقنب رمالا رودصم لا ًاريخ أ هذه هلامعأ تدأف( ناو )ةنيدمىف همسات“
 هلافلخ نيع ىذلا ( اشاب ىنع ) ىلع ءاضتلا ف بيستو ؛هذفني لو رمالا ىصعف :

 ىف هلئاقو ةريبك ةيركسع ةوقب ركسع رسلا ( اشاب ىلع ظفاح ) رشح اريخأو
 راثلا ( اشاب شاورد ) ىلع ضدقو اهباع ىلوثسا ىتح « اديدش الاتق ( ناو )'

 . مادعالا كح هيف ذفتو :

 ةنوالاهذه ىف ( اشاب مار ) اهلاو دض ( ركب رايد ) ىلاهأ ةروث تناكو

 سيئر () كي بواب ةناعتسالل ةروثلا داما ىف ( اشاب مارهم ) رطضإ ثيح
 نكمتف (ساويس) و ( هنطأ )نم ةيركسعتادجم ىتلت مث ةيد ركلاى للا ةريشع
 . ةرونلا داما ىم اهم

 ىف ةيقرشلا ةينامثعلا دودملا تناك( م 1401 ؛ه1؟+5 ةنس ) يفو

 قيرطلا ناكو نييناربالا ءايقشالاو رباشملا تارافا ءارج نم قلقو بارطضإ

 نم ةلئاعةئامس+مدق دقف ىرخأ ةبجنمو ( مورضرا )و (ديزياب )نيب اءوطقم-

 (شوم ) ىلاوح تنطوتساو « ناربا ىف ةيدركلا (9 ( ولنا رديح ) ةريشم

 اهدالب ىلإ « ةئجاللا تالئاملا هذه ةداعاىف حلت ةيناريالا ةموكملا تناكو

 لاوحالا ثناكو « نيتموكملا نيب ةيسايس ةلكشم تثدحف .ةيلصالا

 مجرتملا . ةعيدقلا ةمبطلا ١١( جه# ص تدوج خيرا: ) عجار )١(

 ةيدركلا ةريشعلا هذه نأ ( 4 ص ؟ - ج تدوج خيران ) ىف ددو )0

 نيقرانايم فارطاب ةميقملا( ىكاكش  قاقش )ةريشع نم انطب لمعالا ىف تناك“



 دنا 0

 ناك ذإ بارطضالاو لقلقتلا نم ةياغ ىلع ةنوالا هذه ىف ناريا ىف ةياخادلا»

 كاع (اذريم سابع) و ( هاشنامرك) ماع ( ازريم ىلع دمع ) :رم لك
 لالتتسالاهسفنل ىعدي و «ةبززك رملا ةموكحلا ناطلسب فرتميال ( ناجيبرذأ )

 .ةينامثماا دودحال ضرعتلل ةيهاو ابابسأ ناقلخي اناكو . ملا يف دارقتالاو

 ةليسو نيينابايلا ها رمالا تاكرح ىف امناد دبي ( ىلع دمت ازرمملا ) ناكالثف
 ناك ةيناربالا ةكلمملا دهع ىلو ( سابع ازريملا) نأ اك « ضرمتلاو لخدتل

 ىعاربالو تادهامملابطق ىلابب ناكاش « كرتلا دض ادج ةئيم ةسايس ىلع ريسل

 (ناو) ةبج ىف دودحلا زات## ةيناريإ ةوق نأ «دجت كلذ نمو . راوجلا قوقح.

 ةينامثع ةملق رصاحم ىتحراذنا قياس نودب ةينامثعلا دالبلا ىف لغوتتو ةأخ
 « دودملا يطختت نييناريالا ءايقشالا نم ىرخأ ةوق مث ( (1) ىراج ) لثم
 ٠ ثدحنف( اشاب ميلس ) تاوقب مدطصنو( شوم ) ىلا لصنو دالبلا ىف للستتو
 20( ١١ ج . تدوج خيرات )ةيماد كراعم اميين

 ةلأسملاب ةينامثملا ةموكملا 0 ةصرف ( ازريم سابع ) زبن مث
 ءم 155 ةنس ةجحلا ىذ ١؟ ) ىف ةرغ نيح ىلع دودحلا زواجتف ةينانويلا:

 ةيركسع ةوف ثرئأتو . ( ديزياب ) و ( ةملق قاربط ) ىلع ىلوتساو (م

 ىلع تلوتساو ( ركب رايد ) ةياغل 29 ( وانارديح ) ةريشع ىرخأ ةيناريإ

 تدذذخاو ( دركذالم ) و ( شوم ) تاهج ىلا ترجاه مث ( ركبرايد ) ةيالوع
 ٌاشعلا ةداط بسح فيصلا روهش ىف اهيف حرسنو ةيناريالا دودحلا داترت
 ءاضق سفت ىف ( ناو ) بونج ىف ةعاس ١؟ ةفاسم ىلع عفت )١( . ةيدركلا

 (101 ) ةنس ةناتسالا ىف ةعوبطملا ةخسنلا قو (؟) . ناو ةبالوب ىراكح

 مجرتملا 18١(. ص)رثع ىنأثلا دلجلا ىف ةروكذم ثاوحلا هذه
 ءارج نم تثدح مئاقولا هذه نإ ةيمالسالا فراعملا ةرئاد لوقت ١)

 فلؤملا ٠> ( ناكيبسوولنارضخ ) قتريشع



 تحاول ع ع مخ

 4 اشلب ميلس ) تجرك أو. اريثك اقلخ اهم ترسأو دالبلا ترسدو ( سيلدب )

 .ئرخأ ةيناررا ةوق تناك هسفن تقولا ىفو « ةعاطلا ىلع ( شوم ) فرصتم

 . اهبلع تلوتساو ( سيجرأ ) وحم تبجوت دق

 .ىلع فحز دق ( ازريم ىلع دمحخ ) ريمألا ناك قارعلا ةبج نمو ءاذه

 (اشإب دواد) دادغب ىلاو نكلو . ( نابربش ) ىتحدفحز ىف لصوو ( دادمب )
 رارضالا هقاللا نود لاح هريبدت نسحو ةديشرا هتسايس لضفب ريبشلا

 . هدالب يلا ادئاع ىلاربالا شيلا لفقو ءاتشلا لح اريخأو . هدالبب

 3 ةينامثملا دودلا ىلع ىرخأ ةرم راغأف ( ازريم سابع ) دام ةنس دعبو

 .هلئاقف ( ةعلق قاريط ) دادرتسال امداق ناك ىذلا ( اشاب لالج ) صدم قنلاو

 . هدالب ىلإةدوعلل رطضافىناريالا شيللانيب ضرملا ىشفت كلذ دمبو . هرسكو

 ( مورضرا ) ةئيدم ىف «كلذ نم )١( ةئسدعب دقعنا حلصلا نا ةسالخلاو

 .قاطلسلا دبع ىف ةررقملا دودحلا  سح نيدالبلا نيب دودملا نوكت نأ ررقتو

 6 . ( واهز ) ةقطنم لخم مل ةيناريالا ةموكملا نكلو ٠ . عبارلا ( دارم)

 -اهنأشإ قافتا ريغ نم ىه ام تيقب ( ةيناملسلا ) ةقطنم ىفاهلخدت ةلأسم نأ

 نيتموكملا نيب اضيأ بورملا تأدتبا (م 1857 عم ١545 )ةنس ىفو

 ةيزيلجمالانيتموكملا لخدت لضفب« اريثك مدتملاهنكلو «ةيناريالاو ةينامئملا

 ق ةديدج دوما يو نييراحتملا نيب امهطسوتو ةيسورلاو

 فلتخلا (واهز) ةقطنم :م ترطش ةدهاعملا هذه بجوعيو . ( مورضرا ) ةنيدم

 .مسقلاو «ناريا مح تحم ىتب مسمق ٠ نيمسق ىلإ ايكرتثو تاريا نيب ابيلع

 . ةينامثملا ةلودلا دالبب قملأ ( ةيناميلسلا) عم رخآ الا

 ةيداليملا (م1469 ءماا1؟54 هس م 1854 «ه5534) ةنس نيبةدملا فو

 )١( هه ص 16 -ج تدوج خررأن م اهب« ه 97مم ةنس ىف ىأ ٠
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 نيب دودحلا تددحو عبرألا تاموكسملا ىلثمت نم ةطلتخم ةنجل تفلأت
 رادصا مدع ىلإ ىضفأ ايكرت لثمم (اشاب شيودد ) ) دانع نكلو « نيتلودلا

 داضق نع ال ةيلايملا ةفوكشلا ناربا لخت ىلع رصي ناك ذا . ىنابن دارق

 . (ةيمرأ ) ةربحب بونج ةعقاولا دالبلا عيمج نعلب « طقف ( روظق)
 نيرهلا نيب ام ىف ةركنته ةحايس ) هبانك ىف ( نوس ) رجيملا لوقيب

 عئاتونيب نم نإ ( ىكسرونيم نوفلا ) كلذ ىف هديويو ( 57 ص قاتسدركو
 ةبدركلا تارامالا ضعب أهي تماق تاكرحو ثداوح 4 رشع عضاتلا نرقلا

 .ىموقلا لالقتسالا لين ىف لم الاو « ةينطولا ةفطاعلا ريثأت تحن «تارم ةدنغ
 : ىأب اك ة#هوم تاروثلاو تاكرملا هذغ ةصالخو

 (كب ركب) نأ كلذ نف . نويناب ابلأ ءارمالا اهم ماق تاكرحلا هذه رثك أ
 ةموكح دض ةروث (م 11915 6ه58١1)ةنس ىف ماق ( ناميلس اباب ) نيا

 (اشاب ناميلس ) ءاح مث . اهران دقوم لتق درجمي تاشفو تقفخأف ( دادغب )

 (ةيل ىبأ ) اهلاو ةذو دعب ( دادنب )ىلع رارج شيب فحزو (اشاب دلاخ) نيا
 نيبو هنيب ةيماح ةكرعم ترادو ( ىرفك ) راوج ىف لاتقلا ىف كبتشاو

 هدالب مكح هئاف كلذ نم مغراابو ٠ ىودج نود ( دادغب ) نع نيعفادملا

 لأ نم مغرابو ( اهاب دوحم نبا اشاب نايع ) هبقعأ م هرمع لول القتسم

 ققحتتت مو لعفلاىلا ةوقلا زبح نم همالحأ جرخمملا هعاطأو لجرلا اذه ىعاسم

 افأ فطصم نم لك عم قفتادقف . ادج ةمساو تناك اهنأ الا «مايألا نم اموي
 (دادنب ) ىتالو ىلع اولوتسي فنرأ ىلع ىنيوثلا خيفلاو ةرصبلا لستم

 قافتالا كلذ فرع ( دادشب )ىلاو ( اشاب ناميلس ) نكلو « ( ةرصبلا )و

 . ( م 1085 م 110 ) ةئس مبططخ مييلع دسفأف ثلثكلا

 م

 (د1)
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 نإبايلا اشاب نمحرلا دبع ٠

 ( م984١ م 1١6١1 ) ةئس نابابلا ةرامإ ىلوت « نابابلا اشاب دومت نبا وه
 تس ةرامالا ىلوت « ةهابنلاو ىأرا دادسو ءاكذلا نم ميظع بناج ىلع ناكو

 هعامطأ تناكو « ًابيرتت ةنس نيرشعو ًاعبرأ اهلك ه كح ةدم تغلبف تارم
 دبّجاة«ةريبك ةلقتسمةموكح سيسأت ىلإ اد ىر" ةيموقلا هحعاطمو ةيسايسلا
 عم كبتشأت ارارم ةينامملا ةموكسملا دض راث ثيح# اريثك كلذ ليبس ىف
 كراعم امهنيب ترادو لاتقلا ىف نيترم ( نايزاب ) قيضم ىف (دادغب ) تاوق
 (دادغب) ىلاو عم(اشاب دلاخ )هيخأقافتال « همازها نعامبيتلكيف ترفسأ ةيماح
 اببلع فحز ( دادشب ) ىلاو ( اشإب هللا دبع ) دهع ىف ةئلاثلا ةرمالو . ارس

 تدادو ( دادشإ ) تاوق عم ( ىرغك ) داوجب كبتشاو دارج شيمب اضيأ
 نكلو « هموصخ مازهلاب ىهتنت نأ برخلا تبراقو ةيماد كراعم ىحر امهنيد
 قاقشنالا الولو اذه . ماتلا لشفلا هب قحلق . ةعاس رخآ ىف ريغت برملا علاط

 هذه زوفي نأ ادج لمتحلا نم ناكل هئابرقأ راسو هيخأ نيبو هنبب لئاعلا
 بري ناك ىذلا مساولا هجانرب قيققحم نم نكمتيو (دادغي) تاوق ىلع لجرلا
 . ( ةينايلسلا خب دات ٠) قارملا ىف ةميظع ةموكح سيسأت ىلا

 يزدناورلا اشاي دمع

 هذهف . زدناور ًاريمأ ناك ىذلا اشاب دم لبق نم ىرخأ ةلواحم تلصح
 روطىق تلخد (م 18٠١ « ه1778) ةنس ىلاوح تسسأتىتلا هريغصلا ةرامالا

 (كب زوغوأ ) دمب كلا ىلون ىذلا ( كب ىنطصم ) دهع ىف بارطضاو قلق
 ىف نوعمطي اوناك نييئابابلاذأو انسم اًحيشناكه سفن كب ىنطصم نأ كاذو



 ل كساس

 كحاب رائئتسالا لواحي (كب دم ) ىعدي هل نبا ماتو هتحار اوقلقاف هتيالوح
 (م 14؟5ىه 1؟41 )ةنس كلذ دعب خيفلا تاف ؛هدلاو دينم ةلعلسلا عازتناو

 اذه نق حلاو.ريبكلا ريمالابقلب دعب امف ربشا ىذلادمم ريمالل وجلاالخو

 ةعسو ةعزملا ةوقو ىأرلا دادسو ةهابنلا نم ميظع بناج ىلع ناكر يمالا“
 لك لبقو الوأ ذخاف . ةملكلا دفان امرتحم اريمأو ًابابم اماح هلمج امت ء ةليخلا

 (تسودارب)و( ناوريش) ىترامإ لثم هل ةرواجما ةريغصلاتارامالا عضخم شل

 قدلب مضو (ماد#*٠مه ا١؟:5 ) ةنسهلالقتسا نلعأ مث .كلذ نم نكمتخ

 ىلإ ىئابابلا ( ريرح ) م اح ألأو « هترامإ ىلإ ( وان_ثوخ )و ( ىجروس ل

 ( ليب دأ ) ىلع رارج شيم فحز كلذ دعبو . ءدلب ىلع ىلوتسان رارفلا ىلإ
 نونلا  ىربوك ) ةدلب ىلإ راس مث . راصحلا اهلع قيض نأ دعب اهلع ىلوتساو

 ةحوتفملا دالبلا هذه رومأ ميظنت ىلإ دمعو « اضيأ اهبلع ىلوتساف ( ىربوك

 قدلب ذخأ مث« هلاجو نم هب قلو نم ىلإ اهرمأ لكوو انسح اميظنت ابمظنغ

 هتكلم دودح تمسلا كلذبو ةينابابلا ةموكملا نم ( هيناد )و ( ىوك )

 .( لفسالا بازلا ) هيوك ىز رهن ةياغلا
 رايتلا اذه ةمواقم نم ًازجاع ( اشاب اضر لع) دادغب ىلاو ناك املو

 ةارادملاب هلماعي ناكف ةحلسملا ةوقلاب ( ريبكلا دمم ريم ) رايت « ىلامشلاا

 ةبترب هيلع مامنالا عم ايمسر هتموكحم فارتعالل رطضإ هنأ ىتح ؛ ةعذاصملاو.

 . ةيوشابلألا

 نينطاقلانييديزيلاىلع « ( اشاب دمت ) فحز ( م 1461 « م1947 ) ىفو

 ىلع)ب رد ةيديزيلا ةفئاطلاريمأ نأ كلذ ىلع ثعابلا ناكو « لصوملا قرش ىغ
 هل ناكو ( ىثوتلأ ) ةريشع ريبك اذه اغأ ىلع ناكو . ةليغ هلتقو ( ىللابلا امأ

 .هافل لملاو لضفلاب ( ىروزم ) ةريشع نيب رهتشإ ( يحيالم ) ىعدبي خأ نبا
 ( ٍزدناور ) ريمأ رشات« كلذ ىلع رصأو همس مد بلطو ( اشإب دمت ) ىلإ
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 ملأ ( نانيدإب ىذ_ ربك "الا بالا ) قانجاو ريبكش يب راسف هبط ةباجا ىلإ
 دهلتنام مهعم لتقو مهب عقوأو ًاديدش ًاموجه مهيلع مجبف نييدنزإلا ةقطنم
 ««نيدباطروط)و (ىدوجلا) لابج ىلإ ىهنم مسق أجنلا». مهنم نإ نمتتشوةميظع
 هجن رخآ منسقو « نايدولا قامعأو لابجلا نسؤرب مسق ممتعاو ( راجنس (و
 :عطق دق ناك( زدناور ) ريمأ شيج نم ًافوخ اهيلاو نكلو « لصوملا وخم
 جراما ىف اوقبو «ةنيدملال وخد نم فوئجاللا قويديزيلا نكمني ملف « رسجلا
 .نكمت ىتح مايأ ةعضب (قجت وي وق) لت ىف مثرصاحو فحازلا شيجلا مهب قدلف
 «( رمجنبا ةريزج )وحم ( اشاد ) هجون ةنس دعإو . مثرخآ نع مهلتقف مهم
 :ةكرعم اهتيماح نيبو هنيب ترجو ( خودأ ) ةعلق ىلع فحز مث تاهجلا كلت برش
 .ةريبك ح.اذم مهيف ثدحأف لصوملا فارطأب نييديزيلا ىلإ داع م . ةيماد
 .فعضلا نم هيلع امل ًارظف . ماد قلقو رمتسم فوخ ىف لصوملا كاع ناكو
 . باهرالاو ةدشلا نم ( اشاب دمت ) هيلعامو « دونجا ةلقو

 اامل هترصاحم دعبو ( هرقملا) وحم « اشاب دن » هجوت كلذ نم ةنس دعبو
 واس مث ( اشاب ليمامسا ) ابنك اح درطو اهيلع ءاليتسالا نم نكمم مايأ ةعضب
 ميراخ ( ةيداملا ) ريمأ ( اشإب ديعس ) ل ةعضاخ تناك ىتلا ( دابيذ ) ىلإ
 . ىف هناكم ماتأو دالبلا كفن نم هجرخأف « ةرسك رش هرسك ىتح ( اشاب ديعس )
 «(ىانيداب) ءامأ ةرسأ نمذاكو هيلإ ائجالزاك ىذلا (0) اشاب ىموم ) محلا
 . اشاب ديعسل ًاسفانمو

 :( كوهد ) و ( ةيداملا ) ىلع ءاليتسالا نم « اشاب دمحم » غرف نأ دعبو

 ص ةريخالا قارعلا روصع ةعبرأ ) هباتك ىف كيرجتول رجيملا لوقي )١(
 يبحاص نب نيحىف ( ةيداعلا ) ىلع اك احكب لوسرءاخأ نيع اشاب دمم نإ (؟45
 .لوهر نال. ريخالا ونه حيخصلاو ءاشايوموم ناف هنإ لوفي لصوملا خيرا
 1 فلوملا  ةيناثثأ ةرملا ىتاك اع نيغ كي



 اهمظنف دالبلا هذه ىف ةيرادالا رومالا ىلإ دم مث« (وخاز) ىلع ىلوتسلا
 ابابتتسا (نانيدإ) دالب عيجج ىف نمأألا بتتساو هملاجو ةطساوب ميظنت نسحأ

 افوخ نمأألاب لالخالا ىلع اربي دحأ ناك اف ٠ تابجلا كلت ىف هلئع عمسي مل

 حالصلاو ىوقتلا نم ميظع بناج ىلع ناك ىذلا (اشاب دمت ) ريم الا ةدش نم.-

 مابم نم ءىث ذيفنت ىلع مدقي نكي مل ثيح « فيرشلا عرشلاب كسولاو
 نوناقلا ناكف . مهئار آب لمعلاو « ءاملعلا نم ىوتف رادصتسإب الإ رومأالل

 هترادا تناكوءفيررشلا عرشلا دعاوقو « ميركلا نآرقلا وه هيدل هيلع لومملا'

 ىف ليثم امل نكي ملو ؛تارادالا نسحأأ نم كي رجتوا رجيملا لوقي اك
 ةلادعلاقيةحنو مالسلا ةيولأر شنو نم الا ىلع ةظفاحملا ةبج نم « تاتو الا كلم“
 اهريغو ( دادغب ) ماكح هناريح تارادا فال . ةيمالسالا ةعيرشلا ةّراد ىف

 . نوناقلاو لدملا ءىدابمو قحلا نع ةديمب ةقيقحلا ىف تناك ىتلأ“

 « ( ةريزإلا ) ىلإ ( وخاذ ) ىلع ءاليتسالا دم ( اشاب دم ) هجوتو اذه

 الق مهيف دجوأو « صبب صيح ىف نييناخردبلا عقوُأف ( فيكنصح ) و
 . امهيلع ءاليتسالاب ( نيبيصن ) و ( نيدرام ) ىتملق ددهو . ابارطضاو-

 ىلاهأ نأ دجو تاراغالاو بورحلا هذه نم ( اشاب دم ) ةدوع فو

 نم هوجرخأو « هلبق نم ىلوملا كاملا ( اشاب ىموم.) دض اوراث ( ةيداعلا )“
 كتذ ءارج نم اشابلا ةرئا' ترائف . ( اشاب ديعس دمت ) هناكم.اوداعأو دلبلا

 « اهيلاهأ بولق ىف بعرلا بدق لصوملا فارطأ ىلع مىمرع شيمي فحزو

 « ةنيدملا كلتل ضرعتي ل اشابلا نكلو . ًاعيرع ًاراشتنا مهنيي رعذلا ربشتناو-

 ىف تلقس ىتح روهش ةئالث تماد ةدم اهرصاحو ( ةيداملا ) وحن هجوتو

 ىلاهألا ىلع بسي ذأ ( اشاب ديمس )اهيلاو «ريبكلا اشابلا لستو هدي
 ىلع اك اح ( كب لوسر ) هاخأ نيع مل « ًاريثك ًاقلخ مهم لتقف هبضغ ماج

 (اشاب دم ) دارأ كلذ ءانئأ ىفو . ( زدناور ) ةنيدع اهِقحلأو ( ةيداملا )



 دس 9ع

 ههحزف هتراما زكرم نع ريبكلا اشابلا بايغ ةصرف زبي نأ لصوملا ىلاو:
 قرامالا زكرم ةرداممل هليكو ( كب ديشر ) رطضاو . اهءاع ءاضتلا ادصات

 .هللأ ريغ نم بحسلا لسوملا ىلاو شيج نا ريغ « لابجلاس ؤرب ماصتعالاو

 ,« ©0) اشاب ديسشو ) تفلك دق ةينامعلا ةموكملا تناك تقولا اذه ىفو :

 .تاهجلا هذه ىف نمألا ديطوت ةمهمب ( ساويس) ىلاوو قباسلا ملعألا ردصلا

 نسا تحن انوكي أب لصوملا فرصتمو (دادمب ) ىلاوا ساو ألا تردصأو
 .لخأو (اشاب ديشر) ءاخ .ةمزاللا تادعاسملا لك هل امدقيو هيلإراثملا ردصلا

 «(اشاب دم ) بحسلاف مساح لمعب مايقلل تادعملا دادعاو دونا دشح ىف

 هللإ (اشاب م بثك نع رم الا بقري رظنتاو هزكرم ىلإ
 هجنيا ) شيب كلانه عمتجاو (وخاز) و و ( ةريزجلا ) قيرط نع لصوملا
 .( دادغب ) شيج لصو مث * ( زدناور ) وحن اعم ابجوتف ( ىلغوا رادقاريي

 ,قيضم لتحأ دق دق ( اشاب دمج )لجت اكو كانه مهلك اوعمتجاف ( ريوح )لبس
 مثاكع ةبومصلا نم هذه ةلاملاو قيضملا اذه زايتجا ناكو ( كب ىلع ىل هك )

 حلصلا ىلإ هوعدب ( اشاب دمت) ىلإباتك لاسرال (اشاب ديشد ) رطضا اذإف
 ,60)هّمعاطو هعوضخ مدق اذإايف هلحب ىلإ هتداماو هنعوفملاب ةيوق تانيمأت هيطعيو

 مهئاقو قرشاا ركسع رمو للصالا ىجركلا ( اشاب دمحم ديشر ) وه (1)

 ةئس ىرصملا شدجلا نيبو هنيب تثدح ىتلا ( ةينوق ) ةكرعم ىف كرتلا شيج
 ادم هليبس قلطا مث اهف وه رسأو ءاشاب مهاربإ ةدايقب ( ل ممسب - ه ل؟4)

 (بيصن - بيزا )ةكرعم لبق (م 185 - ه 1؟8+ةنس) ركب رايدب قونو كلذ
 مجرتملا .( مادجو_ه 808 ) ةنس نيروكذملا نيشيملا نيب تثدح ىتلا

 .ماملع دحإ ضرمت ةعجلا مايأ نم مون تاذ ىف هنأ ىرخأ ةياور فو (1)

 ةمواقم ةيعرش مدعل عماجلا ىف اهبقلي ناك ىتلا ةيطخلا ىف ريهاشملا ناتسدرك



 مل ؟0امب

 دحم ) رضح « هذه ( اشاب ديشو ) قيئاومو تانيمأت ىلع ًادايعاو ءامدلا انقف-
 ىلإ ًامركم هلسرأو (اشابديشر) هذخأف هتعاطمدقو ىنامْعلا ر كسعملا ىلإ ( اشاو

 هنطو ىلإ عوج ابدل نذالاو هنعوفعلا رادصتسإ نم نكم العفو .ةناتس الا

 هىث ذفني ملف. ةنو , الا هذهىف (اشاب ديشر )تاف  كلذريغ دارا ردقلا ع نكلو

 اماب ديشر اسفانم ( دادغب) ىلاو ( اشاب اضر ىلع )ناك ذإ . اذه نم

 دمحلل حمس اذاهنا لوقي ةناتس "لا ىلإ ًارس لسرأف« اشايد.حل ًادودل امدخو

 كلت ىف مالسلا ةيولأ رشنو رومألا طبض رذعت (زدناور )ىلإ ةدوعلاب اشاب

 ف مادعالا كح ذيفذتب ًانامرف ردصل نا كلذءازا ةنادس : الات رطضاف ءعورلا

 ةناتمم الا( اشابدخ)ةرداغم بقع ساويس ىلاو ىلإ ًارس هلسرت نآو(اشاب دمم)
 مح ذفتفإ © اهب لزان اشابدمعو ساويس ىلاو دي ىلإ نامرفلا اذه لصودقو

 . 0) ًاروف هيف مادعالا
 ىديأ ىف ًاثيشف ائيش هتراما دالب تاعقس ( اشاب دمع ) مايأ ءاضقنا دعبو

 ثدبيصا اذكهو . دوجولا نم ( زدناور ) ةراما تلاز نأ ىلإ كرتلا ماكملا

 شيج ىف ةبطخلا هذه ترئاف لاتقلا ىف هعم كابتشالاو نيماسملا ةفيلخ شيج
 ةفيلخلل ةعاطلا مدقتو ىناهعلاا ركسعملا ىلإ باهذلاب رداب ىذلا اشاب دحمح

 ةيطخ ةلاسر ىف دروو . ةينيدلا ةديقعلا ىف هتبال-ص هيلإ تحوأ ايسح
 دج نأ( هداز ىدنفأ رمح جاحلا قالي ىدنفأ دعسأ) تارك ذم نع ةلوقنم

 دنع ىدل ابرقمو امرت# الجر ناك (ىدنفأ ىطخ)ىعدب ناك ىذلا ةرسالا هذه

 هف مظعالا ردصلاىلإ اعم ايهذ العفو . ةعاطلامىدقتو ماستلاب هيلإ راشأ اشأي
 فلوثلا .ةعاطلا امدقو ليالا نم ةسداسلا ةعاسلا

 هللا رحبلا قيرط نع لصو امل « اشاب دم » نأ ىرخأ ةياور قو )١(
 لجس )باتك ىف] فلؤألا .مادعالا كح هيف هلق و هياع ضرقلا ىتا قوزبارط

 .[مجرتملا: ةنسلا سمت ىف تامو ١؟ه+ ةنس لزع هنأ ىرعاا(ىامثع



 سس عم --

 سيسأت ىف ةحلملا ةبغرلا ةلعش « ةدقتملا ةلعشلا كلت تأفطن او ءسحنلاب دالبلا هذه
 هكح ناطلس دع ريبكلا ريم الا تلعج ىتلاع لالقتسالا ىلإ عوزتلاو ةم وكملا
 .( فيكنصح ) و ( راجنس ) ىتح فاريإ دودح نم طقف نينس عبدأ دم ىف
 ةسايسلا بناج ىعاروا راوغملا لطملاو عاجشلا ريمألا اذه نا مدقت ام لجو
 كش الب ناكل اهيف عربتلا تايضتقم ىعارب ناك ام لثم ؛ ةمابلا هرومأ ىف

 . ةيوق ةقتسم ةموكح سيسأنل هيعاسمو هتالواحم ىف نيقفوملا نم

 ىئانيدابلا اشأب ليعامسا ةكرح

 ةطيحلا دالبلاو ( ةيداهعلا ) ىلع ىلوتسا ىذلا وه اذه اشاب ليعاممأ نا
 ءالقتسم كح دالبلا هذه حي ذخأ ثيح ءاشابدمم خأ( كب لوسر )دعب اهب
 ةنس ىف لصوملا فرصتم ( رادقاريب هحنيا اشاب دم ) فحز ةدم دعلو
 نكمت مث ةليوط هدم اهيف هرصاحو (ةيداملا) ىلع شيب (6 امجو ءملكمأ)
 اهيف تناك ىتلأ ةيمالاب و هسفنب اجياشاب ليعامسا نأ ريغ « اهيلع اليتسالا ند

 . ( ةيداعللا ) نم قرغلا لامشلا ىف ةعقاولا ( اورين ) ةملق ىلإ اهب لصوف
 بسانملا عيزوتو روم الا مظنت ىلإ دمع دقف لسوم لا فرصتم امأو

 لصوملا ىلإ امجار لفق م.اهيلع ىلوتسا ىت ماا ةعلقلا ىف ةيرادالاو ةيركسعلا
 كتفو ( برع دم ٍرك) ةيرق ىف ( ىناخيش ) ءامحزو ءاسؤر عج قيرطلا فو
 ةدم دعب اشاب ليعامسا نكمتو . مويبأ ةركي ىلع مدابأ ىتح اميرذ اكشف مهب
 اِشاب دمت ىلا اليخ لب أو ؛ لصوملا وحن هب هجوتو بلل شيج عج نم
 اشاب ليعامما هجوتف امم فرصتملا هرمي ملف هيلا ( ( ةيدامعلا ) ةداعا هنم بلل
 ةملكبلا ىوذو ( ةيداهعلا ) ءامعزب امنانثأ ىف لصتا « هدم اهدف ىتبو ةريزجلا يلا
 ( مامنع م 1504 ) ةنسب اههدف ( ةيداملا ) ىلا فحزلا نم نبكي 6
 شويملا عمجج يف ذخأ ىتحلصوملافرصتم ىلا ًبنلا اذه لصو ذأ امو . . املس



 تي

 الب ليمابسإ شيب قتلا دقو ( ةيداهلا ) وح اهب هجوتو « لفاحجلا دهب.
 تتِعَب نعرفسأ دقو ديدشلالائقلا ىف اكبتشاف ( اناون نيع) ةيرق نم ةبرقم ىلج
 . همازبانعو - سئاسدلا لعفب ثدح دق كلذ نأ رهاظلا - ( هيداملا) شيج

 اوثدحأف داهولاو لابجلا قيرط نع هجوتو لصوملا شيج عي كلذ دمبو
 ( شوقلأ ) ةيرق ىف اميس الو بلسلاو بها لامعأو حباذملا عاونأ قيرطلا يف.

 ( ةيداعلا ) ىلا داع دقتف اًشاب ليعامسا امأ

 ىلع ( اشإ ديشر دم ) فحز ىزدناورلا اشإب دمحم ميلسن دسعبو

 ةملقلا ملست نم نكمب ىتح ؛ نمزلا نم ةدم اهيلع راصحلا قيضو ( ةيدامعلا ):

 دبع ىبن او. اهتجس ىف هجزو دادغب ىلإ هلاسرظ (اشاب ليعاممإ ) ىلع ضبقلاو
 تاكرحلا هذه نم هينامملا ةلودلا تصلختو . [ضيأ ىتانيد بلا ريمالا اذه

 ءالؤه ىلعىغقت ةكملا تناكو. ىرخالادعب ةدحاولا؛ ةقطقنملا ةيلالقتسالا

 اونكمني ىتح مهضارغأو مهتارآ نيب اوقفويو ايلاقو ابلق اودحتي ناب ءارمالا

 . عيما حلاصم نع عاندلل ةكرتشم ههبج سيسأت نم

 عالقلا ىلع ائيغف ًائيش نولوتسي كرتلا ذخأ ( ةيدامعلا ) طوس دعبو

 نيتملقلا نيئاه اماح رطضأو ( كوهد ) و ( ةرقملا ) لشثم ىرخالا ةقنسملا

 ةرادإ تدطوتو . دادغبو لصوملاب ةماقاللرباك نع ًارباك امهم مكحلل نانراولا

 ( ناربسلا  ناروسلا )و ( نانيداهملا ) قرامإ دالب ىف ةرشايملا كرتلا

 هنايكب اظفتحم ةينطولا تارامالا نم ءىث ىتب نكي مل هنو آلا هذه ىفو

 نيبناك امل ءلاوزلا تبراق اًضيأ ىه تناك ىتلا ةينابابلا ةرامالا ىوس هلالقتساو .

 توقمملا سفانتلاو قاقشلا نم اهئارمأ»

 ىايابلا اشاب دحأ

 نأ ريغ« ةكرحلا هذه نع ةيفاو ليسافتو ةيفاكت امولعم ىلع ثمن ل
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 هم كارثالا دض ةروثب مايقلا ( اشاب دمجأ ) ةين ىف ناك : لوقي نوسرجيملا
 .ةلماك ازيبجن ازبج ةيماظنلا دونجلا نم ىال 1 سيسأتب كلذل ليبسلا دهم ثيحم
 : لتاقم فلارم فل ؤمروءاط لك « ريباوط ةعبدأ نم افل ؤموءزارط ثدحأأ ىلع
 حم هجوتو « دادنب ةمركح نم هئايتسأنلعأ مث . ةيمفدملا نه اهب سأب ال ةوقب
 .اهف قفو مل هنأ ريغ . كلانه ةعاطلا اصع قشف ( قجنس ىوك  ىوك ) ةدلب
 ىف ديحولا ببسلا نأ ةماعلا عئاقولا ريس نم ذخوث ذإ ضارغالا نم هيلإ ىد
 .( اشاب دوم ) هم داحما وه اهذيفنت هقتام ىلع ذخأ ىتلا ةمهملا ىف هقافخإ
 .ىف «اهيلع هاليتسالاو ( هينايلسلا ) ىلع هضاضقناو « مابعألا نم شيج عم
 دادغب ىلاو اشاب بيب عم اقفتم (اشاب هلل دبع )هوخأ ناك ىذلا تقولا

 0( اعاب ناخردب هلل رح

 .م11)ةنس ( ناتخمب  ناتب  نانون ) ةريزج ةموكح ريمالا اذه ىلوت

 ايعس ىعسي ةبج نم ذخَأف « اعيبر رششع ةينامأ رمعلا نم غلبي وهو ( م 81
 دعن ىرخأ ةبجن نمو « هترامإ لخاد نم ةيكرتلا سّناسالا رباد مطق ىف ًائيئح
 .ىلع لسعيو كرتال ةعضاخلا ةيدركلا دالبلا عيجج ذاقتإ بابسأو لئاسو
 سيسأتو ؛ دارك الا ءارمالاو ءامعزلا داحتإ لضقب اهالقتساو « اهريرحم

 .ق اهنامجزو ةيدركلا رتاشملا ءارمأ نأ قملاو . مهيب ةيوق ةيوخأ ةطباد
 ريهاشملا نيدلا ويش نم اضعلو ( شوم « نازيخ « ىراكح ؛« ناو) دالي

 . ميظعلا رمالا اذه ىف هعم نيقفتم اوناك

 تاكل ةبهالا 500 ) ريمالا عرش لاونملا اذه ىلعو أ

 لمع ذخأ مث . ( ةريزجلا ) ةنيدم ىف قدانبلاو ةريخذلا المعم الوأ ًاقئان

 . دوجولازيح ىلإ ىرخأ ةميق تاعورشم جارخإ ىلع



 "هزاع

 .هالب نم ( ناتوب ) دالب ىف ةرطاسنلا تقش تقش نأ هسفن تقولا ىف ثدحو

 .ةيريمالا بئارضلا عفد نع تعنتماو هتموكح ىلع ةعاطلا اصع ع ريمالا
 .هفالآ ةرشع ءاهز اهددع غلبي ةريبك ةلمح ديرجت ىلإ ريمالا رطضاف“ ةداتعملا
 . كلاب ريمال الامأ تقلقأ دقو. 00 #١ ليكنتلاو م-عاضخال « لئاقم
 نيمالا ىلإ تاسرأف « باسملا اه بسم تذَخآو « ةينامعلا ةموكملا

 همزتعا امع رظناا فرصن ىكل :ديعولاو دءولا هل نولذبي ابليق نم نيبودنم
 لاوحالا نأ زيغ « ىوقلا مهداحتاو داركالا ىوق ديحوتل ىعسلا نم

 بدأت ددصب ىلاعلا بابلا يدل ايسايس ابوروأ لخدت ىلإ تدأف . تروطت
 هذه ىلاعلا باملا زهتاف ٠ رك ذلا قباسلا لاونملا ىلع مهب ليكنتلاو ةرطاسنلا
 ىلإ هرماوأ ردصأف ةيوقلا ( ناخردب ) ةرامإ ىلع ءاضقلا مزتعاو «ةصرفلا

 ريمالا راضحال ىعاسملاو تاءارجالا ذختي ناب لوضنالا ربشم (امشاب ظفاح)

 ىلإ هليق نم صاخ بودنم لاسراب )© ( اشاب ظفاح ) ردابو « ةناتسالا ىلإ
 .كلذ دعبو «هذه هتمبم يف حجني مل هنأ الإ . كلذ هيلع ضرعيل ريمالا
 ريمالا حجنف . هعاضخال ريمالا ىلع ةيوق ةيركسع ةلمح ةموكملا تدرج

 .ةوطخريمالااطخ دقو. اهب ةركنملا ةعزلا قاحلإو ةلجلا هذه لعث تيتشق ىف

 ماله ءديكأت لكب كرح ىزلا نا:نأشلا اذه ف «نوسو رجيملا لوي )١(

 الا سيل كرنلا مم ءماقتنا رش مهنم ماقتنالاو مهتلتاقل ريمالا عفد مث ةرطاسنلا

 ”ىسبل نكي مل ىدركلا بعشلا نال « امريم ءاضق ةرطاسنلا ىلع ءاضقلا دصقن

 عم نيجرتممو نيقفتم اوناك لب . مايالا نم مون ىف ىراصنلا ءالروه ةل_هاعم
 . ( 1080 ص ةريزجلاوناتسدرك ىف« ةيفخو ةركنن٠ ةءايس) . مثرثك أ

 ببيزن)ةكرعم ىف ى رخأا شيجلا دئاق ىمكرشلا(اشاب دمحم ظفاح ) وه (؟)

 .(م امو ةنسوينوب  ه06+1) ةنس ىلا عبر تثدح ىتلا ةريهشا(( بيصن.

 .مجرتملا. دعل ايفرصم ىلاواشاب مهاربإ ةدايقب ىرمملا شياو ىرتلا شيملا نيه



 ©) لجو الو ددرت الب هالقتسا نإلعاب يرخأ"
 ةرئاد نم عسوو همجساب دوقنلا برض ( م1440 عه ١208 ةنس ) ىفو

 ( لصوملا ءزدناور ع خالباس« ناو ) دالب دونح ىلإ هكحو هناطلس

 ( كرويس « روش ناريو ء درعسب ءراجنس ) عالق ىلع ىلوتسا ىتح
 هدض تاق ىتلا ةنتفلا دجحأ نأ دمنو ( ركب رايد ) ةعلق ىلإ اطلس لصوأو-
 .(ةيمرأ ) و ( هنشا ) ىتدلب ىلع ءاليتسالا نم نيكمت ( لصوملا ) فارطأ ىف

 ةيرك_سع ةوق دشح نم ءانثالا هذه ىف ةينامملا ةموكملا تنكسمتو
 نم ةبرقمىلع ناشيجلا قتنلاف « ريمالاىلع ( اشاب نام'ع) ةدايقب اهاسداو ةريبك
 ريمالاءابرقأ نم ( نيدلا زع ريمالا ) مضذا جرحلا تقولا اذه ىفو ( ةيمرأ )
 شيلا ىلإ حالسلاو لاجر ا نم هعم نع ىدركلا شيملاةرسيم دئاقو رييكلا

 لصتا املو . ةرامالا ركرم ( ةريزجلا ) ىلع ءاليتسالا ىلع هدعاسف ىكرتلا“
 ( اشاب نانع ) شيج مامأ هشيج نم امسف كرت « ( ناخردب ) ريمالاب كلذ ًابف
 كيتشأن « ةريزجلاوحت اهجنم هشيج نم قيرفو وه ردابو روكذملا ركسمملا ىف
 تراد نأ دعبو لاتقلا ىف ( ريش نيدلا زع ) دونجو كرْلا دونج نم اهبف نكي
 (ةرامالا زكرم ) هريزجلا دادرتسا نم نكمت مهندب ةديدش كراعم“

 ىلإ ةياهللا ىف تدأ « هذ_ه ( ريش نيدلا زع ) ةنايخ نأ لوقلا ةوفصو
 ريمالا ءالخاو ( اشاب نام ) شيج مامأ ناخردب ريمالا شيج راسكنا
 كرتلا اهرصاح ىتلا (خورأ ) ةملق ىلا ءاجتلالاو ( ةريزملا) ةنيدع
 اممنيءفادملا ندل نم نما اطالخ تدفن روهش ةينامك ةدم « ريش نيدلازعو

 لالتسا نالعا ناك (ةريخالا قارعلا نورق ةعبرأ)باتك ىأر ىلعو )١(
 نأ رهاظلافء احيحص ادهناك اذؤ ) مامئلده ١م ةنس ناخردب ريمالا

 م1090 )ةنس ىف وه ةرامالا شرعىلع ريمالا اذه سولج ءدبم ناب لوقلا“
 نلؤملا .حيمص ريف نوكي ( عا



 رهحتقي و ةملقلا نم نيعفادملا نم هعم نمي جرحي نال( ناغردب) ريمالا رطضا

 شبقوراسكن ارث هشيج رسكن أ ىل ءلانقثا ف داعياتوب رصاحللا فوفص

 م15 ) ةنع ةناتس الا ىلا ًاعيمح اداهرآو هدالوأ نم نينئا ىلعو هيلع

 .0) (ناتسدرك برح ةيلادم ) ةيناهملا ةهوكملا تردصأ دقو ( م 444
 .ةيمادلا كرادملا هذه يف اهراصتنال اراكذت

 ناخردب ريمالا دمب نييناخردبلا تاروث

 .6 ةيسورلا ةيكرتلا ب رحلا اه تماقىتلا )م املا عه ا؟94) ةلسؤ -1

 .نيعوطنملا نيدهاجلا نم ةريبك عوج دشح ىلإ ةينامْملا ةموك. لا تدمج
 نم ةصرفلا تان . روكذملا ناخودب ريمأالا لاجتأ ةدايق تحن ناتسدراكب
 مم ارس اقفتاو ( اشاب ناعنك نيسح )و ( اشاب نامنع ) نم لك « داوقلا ءالوئه

 ىلع اولمعيو ( ناتسدرك ) ىلإ ًاعيجج اوبهذي نأ ىلع ءامولاو طابضلا ضعب
 . اهيف لشفو ( ناخردب ريمألا ) مدج اهلج"ال لمعي ناكصىتلا ةياغلا قيقحت

 .ةنس ناتسدرك ىلإ ناريمأالا ناذه رفاس مالا نم هومزتعا امل ًاذيفنتو
 .لالقتسا اهيف انلعأو (ةريزجلا) ىلإ للستلا صم انكمتو (م 1478ه 19919)

 . قفخم تناكو. تارم ةدع شويملا مهيلع ةموكملا تقاسف. ةئوروملا امهتدامإ

 .« وخاز « كيزملوج ) ىلإ امهاطلس غلبو ا,هذوفت داز ىتح « ةرم لك

 دروام ؛« بورحلا هذل ىركذ ترد ةيلادملا هذه نأ ديوي اممو )0(

 .«ناتسدرك»ةيلادم نأ (هوم+؟ةنسل ةيناهئملا ةلودلا ةمانلاس نم ٠ ص )ىف

 ةيشاحلا ىف دريسامفالخ ىلع اذهو ( م ١م++ م 1+ ) ةنس ىف تئشنأ
 :(«ريش نيدلازع) ةروثل اراك فت تناك اهنأن م( ةيمالسالا ف راغملا ةرئاد) نعالقت

 مجرتملا .(م13- م ؟ورجج )"ةنس ىف تثدح ىتلأ



 وح

 ريبكلا خسأألا ونت ايمسر نلعأو ( نيبيصن « تايدم ؛ نيدرام « ةيداملا*
 ْ . ربانملا ىلع همساب بطخو دالبلا ىلع ًاريمأ ( اشاب ناهنع )”“

 راشتناو رخأ الا ولت دحاولا « ةينايعلاش ويجلا راسككنا ىلاوتنأ كشالو
 ديجلادبع ناطلسلا المح دق « ناتسدرك ىف (اشاب ناهع) ريم الا ناطلسو ذوفت
 وحم صخأألا لعو « ناتسدركو دركلا وحت هتموكح ةسايس رييغت ىلع ىلائلا

 هذه ءاضعأ عيج حارس هتلالج ةموكح تقلطًأف . ةيناخردبلا ةرسالا

 اهلبق نم ًاساخ ًابودنم تلسرأو . نيلقتعم وأ نيسوبحم اوناك نيذذلا ةرسأألا '
 اماسدركلا بلاطم ةيبلتل اهدادعتساو حلصلا هيلع ضرعي( نامع ريمألا ) ىلإ
 هذب. نيسح ريمأألا هوخأو نايع ريم الا رتغاف . نيملسملا ءامد ةقارإ ريغ نم

 نيميقملا نييئاخردبلا_:رم امهئابرقأ ديك أتو ريثأت تحن «لاوقالاو رهاظملا
 تمادوتلا ةيسايسلا تاضوافملا ف كارتالا نيب ودنملا عم الخدف . ةناتس الآب
 ريدقتلا نسحو لهاستلا نم اريثك اهلالخ كرتلا ىدبأو . نمزلا نم ةدم“

 ةرادالا ىف ةميق تازاينما ناتسد رك حنع اورهاظت ذإ . ةيدركلا بلاطملا
 ريم ًالاهيخأو نامئمريم ألا عادخ ليبق نم اذه لك ناك عقاولا ىفو. ةيلخادلا
 ىف مهسفت أ ىلع ةظفاحملا ف رذحلاو ةطيملا اوكرتيل امهتقث باستك او نيسح
 نم اموي كرتلا زهتتا المفو . تاضوافملا زكرم ىلإ فارصنالاو روضملا

 نيدوفخ ةناتم الا ىلإ (هولسرأو ةأخ امهيلع ضيقلا اوقلأو ةصرفلا مايألا
 امهليبس اوقلطأ ليلق ربغ نمز. كلذ دعبو . نوجسلا قامعأ ىف امهب اوجزو .
 . ًادبأ اهئارداغي ال ةناتسالا ىف ةماقالا ىلع امهوربجأو -

 ( كب ىلام نيمأ ) نم لك نك (مامهح «ها105]) ةنس ىف ؟
 ازهئاف ةئاتسالا ىلإ اممزابهذي (ناخردب اريبكلار يملا لابن م(كب تحدم)و -
 ءاسؤرلا نالسار كلانع نم اذخأو (وزبارط)وحابجوتو قيرطلا ف ةصرفلا “
 ةيد ةوق رضحن نأ ىلع مهيأ رقتسا ىتح «ناتسدرك ءامماب دركلا ءامسز لاوس
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  نوزبارط ةئيدم نم ةب رقم ىلع - ( كلزيوج )؛ ىمسملا ناكملا ىلإ ةحلسح

 ةبجلا ىلإ اهيلع قفتنلا ةوقلا ترضح المفو .كلانه نيريمأألا نيذهب عمتجمتو
 .ةروك ذملا ةوقلاب الصتاو نوزيارطب امهتيخم نم ناريمالا للستو .اهلإ راشملا
 تطاتحادق تناك ىنلا ةموكحلا عاممأ ىلإ تلصو دق تاكرملا هذهءابنأ نأربغ
 قيرطلا تعطق ةريبك ةيكرت تاوق كانهتناكو .ت اجافملاو تالامحالا عيجج
 امهعمو ناريمأألا عقو العفو . نات سدرك ىلا امطوصو عنمل نيريمالا ىلع
 نيتوق نيب (دروببإب) ةدلب ىبوئج ف« ًاصيصخ امهيلا تءاج ىتلا ةريغصلا ةوقلا
 ىتلا ةريغصلا ةوقلأ راحدنا نع ترفسا ةيماد كراعم ىحر ترادف ٠ نيئيكرت
 ( ندعم ) و( ىنغرأ ) لابج ىلا ءوجللاو دارفلاىلا ارطضاف نيريمالا عم تناك

 تامداسم امهنيب ترادو .داهولاو لابجلا كلت ىف ةيك رثلا تاوقلا امهمبقعتف
 ةموكلا ىلا ةيابنلا ىف ملستلا ىلا ارطضا نأ ىلا ةفينع

 ("” ىئانوبلا ريش نيردلا زع ةكرح
 قاخردب ريمالل اسفانمو ( ناتبي - نانو: ) ةمطانمل ًاريمأ لجرلا اذه ناك

 قشب اًضيَأ ريمالا اذه ماقق . لقتسملا هكلم لازف هتنايخ ةي# بهذ ىذلا
 م1734) ةنس ىفمرقلا برح دعب نينس عضبب ةينامثملا ةموكملا ىلع ةعاطلا اصح
 نم طسوألا ناتسدرك تلخأ دق ةيناعملا ةموكملا تناك ثيح ( م 188

 نمرلانماحدر ىتبو (ناخردب) ريمالاةروث دامحانم اهئاهننال «ةلئاقملاو دونجلا

 هعاضخال اشيج ةموكملا تدرج نأ ىلإ ( قانون ) دالبب هرومأ ىف القتسم
 لاسرالةموكسملا ترطضاو شيملا اذهب ةعزطا(ريش نيدلازع )ريم ألا قمل

 قفتت الف ناخردب ريمالا براقأ نم اذه (ريش نيدلا زع) ناك اذإ )١(
 جيلب ) تامولعم عم ؛ هذه ةلاحلاو ( ةيمالسالا فراعملا ةرئاد ) تاموقعم"
 فلوملا . ةيدركلا ةيضقلا ىف اهرك ذ ىتلا ( هوكريش



 - مهواش

 ةهاد كراعم ىحر امهنتي ترادف. هيلع ىرخأ ةربك هلع
 دعايطنا ىلإ تدأو

 0( )م اد514 ه 11741 ) ةنس ىف نايصملاو ةروثلا ران

 ديل دديع خيشلا هلرح

 (م 1474 - 141 (ها؟586 1؟54) ةنسةيكرتلا ةيسورلا برحلا دعب

 ةروثلاهذهراكذتناتسدرك ةيلادم نإ (ةيمالسالا فراعملا ةارئاد )لوقت )١(

 .ناكو . ىمابع ريمأ ىلا هبسن عجرب ميدقلا ىنانيدمشلا تيبلا ناك (؟)
 دركلا هام اذلف ( نيدلا سمث خيشلا ) ىعدب ةرامالا هذه لوالا سسؤملا

 ةينيدمشأا ةرسالا ضارقنا دعبو . ( ىنانيدعت _ ىنبدعث )اب منقي رام ىلع

 هدحأف . ناطلسلاو محلا ىف ابلحم ( ىربن ) ةدلب ةداسو فارشأ لح ؛ هذه

 .ىف امققم ناكو ( زيزعلا دبع خيشأا ) ىعدب ناك مدقلا تيملا اذه ءاضعأ

 هو . ىلاليجلا رداقلا دع خعيشل اديفح ناك هنإ لاشو . ( هرقعلا (

 .ماقأو ( نانيدممش ) ةدلب ىلإ زبزعلا دبع خيشال نب ركب وبأ خيشأ| بهذ ةدم

 ,نم ىفماف . ميدقلا تيبلا اذه ىصالا نطوملا تناك ىتلا ( ىلوةسا ) ةيرقب
 هعابتأض عب هعمو روك ذملا ركب ىلأ خيشلا دافحأ نم ( رديح خيشاا) ىمدي

 ( ىجيجحالم ) دهع ىو . ةروكذملا ةبرقلا ىف نمزلا نم احدر ؛ هيديرم»
 ىلا اءاوثكمو (وراه) ةبج ىلإ ةميدقلا ةرسالا هذه ةيرذو دافحأ عزن ريهشلا
 ىقاثلاو ( هللا دبع ديسلا ) اهدحأ ىعدي نادلو هل ناك ىذلا ( اسالم ) دهع

 ( دلاخ خسيشلا )انالوا ةفيلخنيمت نأدعب «هللادبع ديسلاو اذه . (دمحأ ديسلا )
 هدانحأو هدالوأو وه ماقأ . ةيدنبشقنلا ةقيرطلا ىلا ىمتناو « هرس هللا سدق

 ةعدقلا تاتويبلا نم هلاثماك تببلا اذه ذوفت ناكف . (ىرم) ةدلب ىف

 مغلب ىتح ءدتماو اضيأ ىداملا مهئاطلس عسنا مث . اتحب اينيد قاتسدركي
 هقراصملا ةرئاد) . روكذملا ( هللا ديبع خيشاا ) دبع ىف ه-تءاهت

 فلوملا .(٠0 ص 4  ج ةيءالسالا



 هس عجاف د

 دقومو اهلطإ ناك ثيح( نانيدعث ) ءاضق ىف ىرخأ ةيدرك ةروث بيه علدنا
 ةكرملا هذه نكت ملو . روهشملا يدنبشقتلا (هللا ديبع) خيشلا موحرملا اهران
 مام هبشت ةياغلاو ًادبملا ةبج نم تناك لب « ةقباسلا ةيدركلا تاكرملا رئاسك

 .ناربا دالبب ةيوفصلا ةرسالا سسؤْئم ىوفصلا (ليعامسا ) هاشلا ةكرح هبشلا
 : نايبلا كيلاو

 اهتوقواهذوفن دمتست (ليعامما )هاشلا ةكرح لئم ةكرحلا هذه تناك( )١
 لكى رم الاب نومئاقلاو ةامدلا ( ب ) . ةينيدلا ةعزنلاو ىهذملا فالحلا نم
 ةياغ ( ج ) . ءابقفلاو شيواردلا نم نيديرملاو عابتالا مم اوناك نيتك رملا
 لماعلا ( د ) . ةلقت.سم ةموكح سيسأت ىلإ ىر' تناكنيتوعدلا نم لك
 ةيناثلا ةكرملا فو. ةردانلا هت أرجو هاشلا ءاهدناكىلو الا ةكرحلا ىف ربك ألا
 خيشلا تدعاس رادق ألا تناك ولف . ةقئافلا ( نا ديبع ) خيبشلا ايازم ناك
 ةردانلا ةعاحشلا لثع عمتي هسفن تقولا ىف ناكو « حاجنلا ىلع هلاديبع

 ةكرح نأ ىف ءارم الف ؛ امه ًامصنم ليعامما هاشلا ناك نيذللا غلابلا ءاكذلاو
 هاشلا ةكرح اهيلإ تضفأ ىتلا ةجيتنلا لثم ىلإ ىضفت تناك « كلذك خيفلا
 ٠ . ! تابيه نكلو . ليعامسا

 تقولا ىف (م 188+ ءه 1؟907) ةنس ىف هللا ديبع خيشلا ةكرح تادتبا
 ابلب اقت مل اذلف . لالحتالاو فعلا نم ةياف ىف« ةينامثملا ةموكملا تناك ىذألا
 ىزدن اورلا ( اشاب دم )تك رحلئم « ةريبك ةيركسع تاوقب رمأالا ءىداب ىف
 دادتماو ةروثلا قاطن عاسنا ىلا ىدأ ىذلا رم الاءىريزجلا (ناخردب )ريم الاو
 صلخأأ نم (نانيدعت) ةقطنم ىلاهأ عيجج ناكذا(١)ةريبك قطانم ىلإ اهذوفت

 (ةيدركلاةيضقلا هتلاسرنم 4هص) ىف هوكريش جيلبروتكدلالوقي )١(
 عي ةينايثعلا ةرادالا تحن ىلخادلا لالقتسالا بلطي ناك هللا ديبع خيشلا نا
 3 1 فلؤملا .ةيدركلا دالبلا
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 سم معلا

 صخمن رم لك هليبس ىف نيحضملاو هبح ىف نينافتملا هراصنأو خيشلا يديرم
 ام اموي لقتل نييلاحلا اهناكسو ابيلاهأ ةعاجش نكن مل ىتلا ةقطنملا كلت « لاغو

 مدقلا ىف قيحسلا يراتلا ىف نيفورعملا ءامدقلا مدادجأ ةلوطبو ةلاسب نخ

 ىلع ملح ةيفاك تناك خييملا نم ردصل ةدجاو ةراشاف» ( ىريان ) موق مسإب

 نوديرملا ءالؤه فحز اذكهو . ةالابم الب لاوه لاو كلاهملا اومحتقي نأ

 ( ةيمدأ ) دالب ىلع « ةدشو ةعرس لكب ةفراجلا لويسلاك اوقفد:و راصن ألاو

 (نايركم) دالب ةلوبس لكب اولتحاف ( قالبجواد - خالباص - ىركم )و
 نيدقتمملاو خيشلا بح ىفنين افنملا نيينسلا دارك ألا نم امي اهيلاهأ ناكىتلا

 سيفنلاو سفنلا«خيشلا ةرصن ليبس ىف اضيأأ دالبلا هذه ناكس لذب اذهلف ؛هيف

 ىلإ ىضفأ ىذلا رمالا « ةعيشلا دض ىنيدلا دابجلا نالعا ىف هعم ءاوكرتشاو

 تئدخ. اضيأ (هغارم)دالب ىف ةعيشااو نيينسلا نيب ماقتن الاودقحلا حور راشتنا

 ىف ةفلإب رارضأ امهتهلو نيفرطلا نم ريثك قلخ لتقو مهيب ةمام حباذم
 ةمصاعلا تحبصأ نأ ىلا رمالا غلب دقو . ةعيشلا ايسالو ؛ لاومالاو سفتالا

 . خيشلا تاوق لبق نم ةددهم ( زيروت - زيربت ) اهسفن
 عنمل دودحلا ىلعاهدونج نم ةوق ةيسوراا ةموكحملا تدشح دقو اذه

 دق تناك ةيناريالا ةموكسحلا نأ اك اهيف ثيعلاو اهيطخم نم خيشلا تاوق
 نعالضف « خيشلا دض ( وك ام ةكارت ) نم ناسرفلا نم ريبك ةوق تدشح

 نم ةوق لاسرا ةينامْملا ةموكملا ىلإ ابلطو « ىرخأ ةريبك تاوق اهددح

 نمنيديرملا حاج حبك ىلع ةيناريالا تاوقلا عم نوامتلل دودحلا ىلإ اهلبق
 دعب خيشلا تاوق نا ةصالخلاو . مهناكرح عمقب ليجعتلاو خيشلا تاوق

 ةيماد كراعم ترادف . ةئوانملا ت تاوقلاب تاهج ثالث نم تطبحا ةزيجو ةدم

 ىلا هئاصخأو هتيشاح عم رقبقتي نأ خيشلا رطضا اريخأو . . نمزلا نم اعدو

 اروفهتلقت ىتلا ةيناثملا ةموكحلا يلا هسمت لي نأو « نانيدعُت » هنطوم



 ل بنو اسس

 ايلجال مات ىتلا ةركفلااويف هقرافت ال نمزلا نم ةدم ابف ىتل ثيح ؛ ةناتسالا ىلا“

 هل تأيهن ىتح كلذ ىلع تقو ريبك ضم لو . كلذ قيقحتل صرفلاب انيحتم
 ريف « ( نانيدعت )لصوو ساقوقلا قلرطب ةناتسالا نم رفف . ةبسانملا ةصرفلا :
 هتربجأف خنيشلا ىلع ةيركسع ةلمح ديرجت ىلا ترداب ةينامثملا ةموكحلا نأ
 رفاس ةدم دمبو ( م 846١ه ١٠٠ )ةنس ىف ال ةعاطلا يدقتو ميلستلا ىلع
 ١١( فئاطلا ةنيدم ىف ىفونو زاجحلا ىلا خيشلا“

 ىتلا تاكرحلاو تاروثلا هذه لكنا« ةماع ةفصب لوقت نأ اننكميو اذه
 ه  لصفلا ) (طالبناج نبا ) نم لكاهب ماقىتلا تارونلا عم «ن الا اهانرك ذ
 . هدافحأو ىلملا (اشاب روميت ) و « ىتسوداربلا ( ناخ ريمأ ) و «( ؟  ةداملا'
 ىلملا( اشاب ميهاربإ ) اهب مات ىتلا هريخالا هروثلاو . (* ةداملا < لصفلا )

 ىف نمئيليم رجيملارك ذب ذا . ةدحاو ةياغلو دحاو ضرغ يلا امئاد ىرت' تناك“

 ميدق نمشاع يدركلا بعشلاا « لوقيف « هيلا انيهذام ديئيامريهشلا هئل مع

 ثداوملا روطن نع مغراب ةثوروملا هتاداعو ىموتلا هنايكب اظمتحم نامزالا

 تأعن ىتلا عئاقولاو ثداوحلا تربظأ دقو اهلع لزممب ىتب ثيح ٠ فورظلاو.
 هذ ةيدركلا ةيموقلا ةفطاعلا دوجو ء ىداليملا عساتلا ثرقلا ىف ناتسدركف:

 ىرردناورلا (اشابدخت) تاكرحو تالواحم يه ثداوملا هذهو .اهرهاظم لجأ

 اشاب دجأ نملكب ايصخش تعمتجا دقو (كب ناخردب )و ىتاابلا (اشابدحأ )وم
 ىّأرلا انلوادتو دركلا ءارعأ نم اههريغو ىزدناورلا اشب لوسرو ىنابابخت:
 لالقتسالا ىلإ عوزنلاو ةيموقلا ةفطاعلا ران نأ تقرعف عوضوملا اذه لوح:

 . ( 5١5 ص دركلا نيب ةيئادب ةايح) . دعب دمخم مل ىدركلا بعشلا نيعب

 رسما سس -

 فلؤملا .ةرونملا ةنيدملا ف ىفوت خيشلا نأ « جسلب روتكدلا ةلاسوت ىف: (1):



 تا

 ةقرستبم تناكت الواحلاو تاروثلا هذه ميج نأ ركشي الف كلذ عمو

 .فعتسا دق نكي ل ىدركلا بعشلا نأل . ىودج ريغ نم اهناوأ لبق تثدح
 ىعامجالاو ىداصتقالاو يفملامدقتلاذ أ ىنخيالو .ةفيرشلا ةياغلا هه لثمل دعب

 _لثمل قاتحتسالاو دادعتسالا اذه رادم وه ىتاسنالا طاشنلا ىحاون راسو

 .هلإ لسوت ال دادمتسالا اذه تودب ةلواحم لكو . ةفيرشلا ةياغلا هذه

 .ًاميلب ًارارضا ىدركلا بعشلاب رارضالا ىلإ ىدوت دق لب « ةمورملا ةجيتنلا
 رشع عسانلا نرقلا تاروثو تالواحم هتحتتأ ام كلذ ىلع رهاظلا انليلدو

 ربظن ىتلا ةيدارفنالاو ةيلحللا تاروثلانم اهالئ امو (م14777) ةنس ثداوحو

 هتللت قافخا ىلا تدأ ىتلا لماوعلا نم ركذن نأ انيلع بجيو .رخآو نآ نيب

 امو قاقشلاو ذبانتاا نم ةيدركلا تارامالا نيب ناك ام ؛تاروثلاو تاكرحلا

 رظنلا انممنأأ اذإ عقاولا ىفو . دسملاو ةريغلا نم ةدحاولا ةرامالا دارفأ نيب

 .لك قافخاو اهطوقس لماوعو اهمايق بابسأ فو تاكرحلاو تاروثلا هذهىف
 اهتمرثك أ ةيلخاد لماوع ىلإ عجر هلك كلذ ىف ببسلا نأ دج ءاهنم ةدحاو

 :اهي نيماقلا نأ ىف لماوعلا كلت صلختتو . ةيجراخ تاوئرثمو بابسأ ىلإ
 هقورظلاو لماوملا نيكردمالوماسإلاماهملا ذه عالطضالا نونسحياون وكيل

 . مج ةطيحلا ةيسايسلا

 مف نكمتف « ام اتقو قيفوتلا هنلاح دق (ىلعريم ) طالبناج نبا نإو معن
 صاالا .ىداب ىف همادطصا نكلو « ةيوق ةموكح سيسأت نم ةزيجو ةدم

 نيعبرأ هودق غلابلا ريهشلا ( اشاب دام ىجويوق ) مظعألا ردصلا شيمي
 "طاضقهذه ةيتفلا هتموكح يلعىضق « دارك الاسفت نم فلؤمو ىدنج فلأ

 ( قايزاب )قيضم ىف مازهلا رش ( ىنابابلا اشابنمحرلادبع ) مازها نأ اك . امربم
 ةسرفلا زبتتاثيح < ( دادغب ) ىلاو عم (اشاب دلاخ )هيخأ قافتا ءارج نم قاك



 ل

 دادغب ىلاو شيج ىلإ همضو« هيخأ شيج نم ريبك مسق لصف ىلع اهنف لمح

 لوزن و(اشاب نمر ادبع) شيجراسكن ا ىلإ ملا ل اذ ؛كيلامملا نم ناك ىدلا
 تارمثالث عجاوفلا وىم املا هذهترركت دقو . ءدالب ىلع ئاصملاوتاليولا

 (مادل؟ ءماككالو ماخ4٠ ها159و مدغم هاك )تاونسلا لالخ

 ثدح ذا . ( اشاب هللادبع « ظاللأ اشأب ناملس « اشاي ىلع ) دادغب ةالو دبع ىف

 . ةدحاو ةرم ( ىرفك ) راوج ىفو « نيتىم ( نايزاب ) قيضم ىف كلذ

 « ةيلالقتسالا تاكرحلا هذه نم ىزدناورلا (اشاب دم ) ةكرحلو اذه

 بابسأ نأ دج اف رظنلا انمعنأ اذا . ةصاخ ةميقو ةزاتمم ةناكم « تاروثلاو-
 ىف طارفالاو « توقمملا بصعتلا ٠ )١( ةينأ الا لماوعلا ىلإ عجرت اهلشخ
 مدع ( ب ) . ةيسايسلا فورظلاو نوؤشلاب نيلهاجلا نيدلا ءاملع ىلد داهنعالا

 (ج ) . لمعلا ديحوتل نيرواجملا ءارماالا عم قافتالا ةركفب ماهالا

 ترازيزملاو نانيداهبلاو نابابلا ءارمأ نيب نيديدشلا سفانتلاو د ساحتلا

 . ةريزجلا+
 ءارصأالا ناكو « ًاريثك ارورغم للركب ملول ( اشاب دم ) ناورغالو

 ضغابتلا نع نيمنتممو « توقمملا سفانتلاو دساحتلا نم نيلاخ نورواجلا

 ةموكملا تيقلا تيقلل مهيب امف ةدايقلا ديحوتوةركفلا ةدحولع نيلماعو« ةوادعلاو-

 فلاح امبراو « ةانمتملا ةيعاججالا مهناكرح ىلع « 0013 هي راسب هياكل

 ىغفأ مهنيب اكحتم ناك ىذلا قاقشلا نكلو . مهم دحاو لك ةكرحقيفوتلا

 . رخآ الا ولت ا اي مراسلا ىلإ ةياهنلا يف.

 رصقي مل ىذدلا (ىتاني دهملا اشاب 'ليعامما) نأ « هبرايتعالا بجي ام نا اقح

 هميعخ طوقس دورس لكب ىريو دهاشن ناكذا - ظق « اشاب دمح » ءادع ىف

 اريخأ هيلع فخز نأ ثبلي مل ةموكحلا شيج يديأ ىلع هتراما لاوزو

 هليكو هيلع ضبقو « هممخ ىل-ء ىغق ىدلا شيجلا كلذ «( ةيداملا ) فد
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 «نانيداهيلا)و(ناروسلا ) ىثراما لعىضق اذكهو . (دادغب) ىلإ فسر ا وديدحلاب
 لفك ل ةيلالقتسالا.( ىتابابلا اشاب دمحأ ) ةكرح كلذكو . دحاو تقو ىف
 نم لك « هلامبكي ناك نيذللا توقمملا سفانتلاو دساحتلا ءارج نم ؛ حاحنلاب

 مىلإ ىبئاملا دساحتلا اذه ىغفأف . (اشاب هللادبع) هيخأو ( اشاب دوم ) هم
 . نيينابابلا ةرامإ لاوز

 دج ( كب ناغردب ) ةروث قافخإ لماوعو بابسأ ىف رظنلا انفقد اذإو
 هنأ ذا « جراملا نم ال دارك آلا سفت .:1رم ةئشنانو ةيلخاد كلذك اهنا

 ىف ةينطولا ةنايمللا مثا بكنرا « ( ناخردب ريمأالا) بيرق ( ريش نيدلا زع)
 «ىكرتلا دئاقلا ( اشأب نامّع ) هودع ريم الاهيف لزاني ناك ىذلا بيصعلا تقولا

 باسح ىلع المف اهيلع ىلوتساو « ةريزجلا لالتحا ىلع ودعلا اذه عم قفتاق
 .ةلقتسملا هتموكح طوقسو (ناخردب )ريمألا ةعزه ببس ناك اذكهو : كرتلا
 ,لغفلاب ءاب هنأ الا ءكرتلا دض كلذ دمب ران دق اذه ( ريش نيدلا زع ) نأ ولو

 .(ناخردب )ريم الا ةراما ىلع هاضقلا ىلع هعم ًاطاوت ىذلا كرتلا يملا ن الءاضيأ
 . ًاقياس هسفانمو همصخ ىلع ىضق ام ًاضنأ هيلع ىضق

 .تضقنأ « ىدركلا ىوقلادساحتلاو « ىل>ادلاقاقشلا اذه ءارج نم ناكو
 ق ( سيلدب ) ةراما ىلع ءاهسفن ةيدركلا دونجلاو تاوقلاب ةينامتملا ةلودلا

 رخآ ( كب فرش ) ناكف . ىداليملا رشع عسانلا نرقلا نم لوألا فصنلا
 .هتامْساو عاد لجأ ةثوروملا هتراما نع عفادف . ةيدركلا ةرامالا هذه ريمأ
 .ىوقلا قاقشلا مامأ امفت هدي مل كلذ لك نأ الإ « ةئامسا ةيا كيذ ىف
 .ةرامالاهذه لاوؤ ىلع اودعاس مسفتأ دركلا ذإ .ىريشملا دساحتلاو ىدركلا
 .( م 18494 ءه 155٠ ) ةنس ىف دوجولا نم

 يهنيدرغنم دركلا اهم ماق ىتلا ةيثالةنسالا تاكرحلا عيمج نا لوقلا ةصالخو



 0 ا

 لل ناكو . لاحلا ةميبطب حاجنلاب للكت مل « نولذاختمو نوربادتم ممو
 ىّتح . ريغال ىوقلا دساحتلاو لذاختلا وه لشفلاو قافخالا اذه ىف ربك الا

 0 نم دركلا موليو ةقيقحلا هذه نلعي « ٍنوس رجيم اك ًادياحم الجر نا

 عوضحلا نع ًاديمب « ربقيال اعاجشو أ امادقم امئاد ناك ىدركلا نا » لوقيف

 مالا « ةيلخادلا هبورح ىف الارسكني ملو طق دحأال عضخمي لف .ريغلل ةعاطلاو

 ةركنتم ةحايس ) . « هنم مهنكمو هدالبل نيلئحلاو نيبصاغلا ذوفن داز ىذلا

 . ( ه8 ص نيرربنلا نيبو ناتسدرك دالب ىف

 ةسارد هسردب نأ ءرملا ىلع جيف« تااظعلاو ربعلا ةآرم خا راتلا نا اح

 طالغألا ىف عقيالف « « ةغيلبلاهتاظعإربتعيو هسورد نم ديفتسي ىك« ناعماو ربدق

 قبس دقو . مءاطخأ خيراتلا ظفح نيذلا نم هريغ ابيف عقو ىتلا ءاطخ الاو

 تاكرملاو تاروثلا قافخا ىف د>وأألا ببسلاو ربك اللا لماعلا نإ لوقلا

 كاردا مدعو ؛ رئاشعلا لاحرو بعشلادارفأ نيب ىثفتملا لبجلا ئه «ةيدركلا
 ةطيحلا لاوح لاو فورظلا و مل را

 . نآلا ىتح كلذك لاز , الو ربادلا سمأ يف ىعأألا ناكاذكه . مهب

 -رصعلا اذه ىف امسالو - ةلقتسم ةرادا سيسأت نأ رك لا نع ىنغو

 | بعش لكشف . : لاملاو علا : : نييساسأ نيئيش دوجو ىلع ءىث لك لبق فقوتم

 نم ةضهن ةيأ ىف طق حاب هل ىجرب ال نيميظملا نيزتكلا نيذه نم مورحم

 كنيذ ىلع دنتست ال ىتلا تاضهنلا نا لب « حماطملا نم حمطمو تاضبنلا
 مبللا . سفت الاوألا ومالا ىف نيبملا نارسحلاو ررضلاب هيلع دومن نيساسالا

 ىلع بعشلاك لذ « ةفداصملا قب رطب دعاست ةماعلا ةيلودلا ةسايسلا تناك اذا إلا

 هتضبم نم ًاديفتسم بعشلا نوكيال ةلاخلا هذه ىفو . هتباف ىلإ لوصولا



 هذا

 ةسايسلا هذه كرح ءرس ألا نم عونب اعضاخ فوكيهن ال ع ةيدج ةدافتسا كلت

 ةريثك دهاوشو ةديدع ةلثمأ كانهو . ابف ربك "الا لماعلاو ةماعلا ةيلودلا

 . لوقلا اذه ةح ىلع

 مهلالشتسا و دركلا نم ةدافتسالا

 نيذلا نيفصنملا نيلداعلاكولم لاو ماكملا ةمدخ ىف ء طف دركلا رصقي مل

 تعارو دركلا تكح ىتلا ممأالا نم ةمأ لك نأ اك« ناتسدرك يف ملا اولو#*

 قم ارثك ت دافتسا دق «ةلداع ةلماعم و“ ةاواسمو « ءاخإ نم ةيعيبطلا مهقوقح

 1 ٍمملوطبو ةقئافلا مهتعاجش نمو ةيبانمإا ىابدخ

 لظلابرذاتسدرك كح تدارأ ىتلا ممألا فالخب .خيراتلا تاحفص كذب دهشت

 6 ىوقلاميفرشو ةيعيبطلا مبق وقح ىلع ىدمتلاب دركلا لالذابو « توربجلاو

 . رارضالاو تاليولا نم ريثكب تبيصأو لشفلاب كشالو تاب دف

 سيسأت ذنم دركلاب اولغش « ةربابجلا ةاتملا نويروش الا كولملاو ماكحلاو

 اوبيصأو ةجرئاسخ ناتسدركب ود ركلاب اوقحلأف « اهضارقنا ىتح مهتاموكح

 ناكو . ةيلاوتم تامازهناو تابكنو ةغلاب رارضاب كلذ ءارج نم ميسفنأ 3
 تريلاتاموكح نيب اهاعر تراد ىلا بورألاو لاتقلت احرسسم ل2راتسدرك

 رصنعلاو ريك "الا لماعلا ناك ذا « نامورلاو ناساسلاو (ناكّمَأ - ناغشأ )

 اوناك نيذلا دارك الا ءالؤه مث« ةيلاونملا ةيمادلا بورحلا هذه ىف لاعفلا

 مهناكمو مهافسب | اوظفتحادقو . ىناربالا شيملا ملظعم امئاد نوفلؤي

 . ةديدش ةمواقم علا هىداب ىف هومواق ثيح مالسالا روبظ ىتح « هذه

 سيسأتل ةليلج تامدخ ميدقت نع« دعب ايف ىدركلابعشلا عنتملو اذه

 ىلأ شيج ىف الاعف ًارصنع دركلا ناك ثيح ءاهناكر أد يطوتو ةيسابملا ةفالخلا
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 وأ ) ناجيب دذأو ناتسدرك ىلاو نكمتي ملاذكو . 2) ىتاسا رحاب ريبشلا لسع.
 ةيدركلا رئاشعلاديضعت لضفب الإ«داليلا عمو رلا ةراغ عقد نم (روصنملا رتعج
 قاطلسااو( تروات) بي دات فد ركلاةوق نمدافتسا(قوجلسلا هافكلم)نأ م هل
 ةوق نم اضيأ ( ءاشكلم نب دمع ) دافتساو . لسوملا هحتف ىف ( دودوم )
 . ماغلا ىلع ءاليتسالا ىف دارك 8

 ةيمالسالا ةفالخال اومدق دركلا هناكسو قاتسدرك نإ « لوقلا ةوفصو
 كفذ نف . ةميظع تايحضل اهملع ةظفاحملا ليبس ىف اوحضو ؛ ىلج تامدخ
 دضدالبلا ف هتطلس ديطوتو دادغب ىف ةفيلخلا قوقح نع عفاد ىذلا نأ
 زغلا لويس فقوأ ىذلا نأ ا. (ىدركلا عاجش وبأ زابلا )وه ( هيوب لآ)
 رئاشعلاو ىدوكلا بعشاا وه ناتسدرك ىف « ةيمالسالا دالبلا ىلع ةقفدتملا
 دقو . ةيدركلا ةيئاورملا ةموكحلا لاجر ةلاسبو ريبادت لضفب «ةيدركلا
 ( ىنز نيدلا دامع ) ةاغاو وزغل ةريبشلا ةيدركلا ةيديجلا رئاشملا تضرعق
 .ىمابعلا( هلل ابدش رتسملا ) ةفيلخال ةمدخلا اهصالخإ ءارج نم ؛ ةرمدملا

 مهصالخأب ؛ ىئامملا لس ناطلسلا دركلا اهمدق ىنلا ةميظملا ةمدخللو اذه
 داصتتا ىف ديمبوبأو ريبك نأش : نييناربال ادض هب ورح ىف هعم مهك ارتشاو 4
 . ةريهشلا ناربدلج ةمقوم ىف ًارهاب ًاراصتنإ ناطلسلا اذه

 « اريثك ىوفصلا ليعاممإ ءاشلا ءافلخ « دارك الا ةوق نم دافتسا دقو
 ىماسالا نكرلا ( ىركم ) ةعطاقم ىف ةميقملا ةيدركلا رئاشعلا تناك ثيح

 ىف هديرثيو «ايدرك ناك للسم ابأ نأ , هوكريش جيلب روتكدلا ىعدي )١(
 . فلؤملا : ةمالد ىلأ ىلا بوسنملا رعشلا ءاهذه هاوع>-

 دبعلا اهريخي ىتح هدبع ىلع « ةمعل هللا ريغام مرج إب
 دركلا كؤابردغلا لهأ نإ الأ « هردغتلواحروصنملاةلود ىفأ



 تب كا ع

 0مم ) ةنس يف ماق ىذلا سابع هاشلا نال“ مظنملا نا ريالا شيحلا

 ىاظنلا هشيج ىف دارك الا نم ًاريبك ًاددع لخدُأ .ةعساو .ةيركسع تاحالصاب

 .داركالا نم ةفلؤم ىناربالا شيملا ( ريباوط ) جاوفأ مظعم جببمأ ثيم
 . ( ىركم ) ةيالو دارك أ نمايسنالو

 شيملا دض دارك الا ةوق نم ةدافتسالا اوداتعا دق نينامئملا ةالولا نأ اك
 ةصاخ ةيدركلا تارامالا ىلع ءاضقلا ىف اهسفن اهومدختسا لب « ىناربالا

 < ةينامثعلا ةكلمملا ءامحمأ رئاس ىف مثدض تماق ىتلا تاروثلا ران ءافطإ فو

 ةالولا دبعف امسالو « مثهدض قارعلا ىبونج ىف تم اق ىتلا تاروئلا « كلذ ن

 . ةيدركلا تاوقلا لضفب ايلاف اهماع اوضق ذإ . دادغبب كيلامملا

 ”* لم « ىنامثملا خيراتلاو فاريإ خي ران امدسالو خعيراستلا نأ ةصالخلاو

 هغلتخم ىف ةميظعلامهايحضناو دارك الا تامدخرلع ةلادلا عثاقولاو دهاوشلاب
 . نيروك ذملا نيخيراتلا راودأ

 .تدافتسا دق « ىوقلاداحلا حالسلا اذه مدختسن فيك تفرع ةمأ لكف

 ةوبيصأ دقف حالسلا اذه مادختسإ اوفرعي نيذلا فالخم ؛ ةريثك دئاوف هنم
 . دالبلاب ةميظملا تابكنلا لازنإ ىف اوببستو رارضالاو تاليولا نم ريثكب

 ةلاصتإ ناتسدركودركلاب ةيسورلا ةموكملا لاصتإ ادب عجريو اذه
 م١٠١1 ,7؟15 ) ةنس برح ىلإ « ايدج امامه امهنٌؤوشب اهماخهاو الاعق

 (م 4.6 امما6

 مااؤ6 ١59414 و ١6514 ) ةنس نيتريخالاة يك رتلا ةيسورلا نيبرحلا ىنف
 ناتسدرك ىلا تلصو ىتح كراعملاو مئاقولا تعسنإ (م 1م/+_4١الوا دك

 ةديدش تابلكنو تاليوب كلذ ءارج نم ىدركلا بعشلا بيصاف طسوالا

 .لاوحأ سردلس و رلل ةصرفلا حانأ دركلادالب فىمورلا لغوتلا اذه نكلو
 ةيبرحلا دارك الا ةردقع ةيسوراا ةموكملا تمنتقا اماف . بثك نع دركلا
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 ةقنس تنلأف . كلذ نماضيأ ىه ديفتست نأ تدادأ « ةيركسعلا مهبهاومو
 هالبلاىلإ مهترجه تعجشو داركالا نم الماكاي ال1( م ذة ده 1؟148)

 .ةرجع ىلا ايضفأ مامهالا كلذو عيجشتلا اذه نأ عقاولا قو . ةيسورلا

 برح دعب ةي_سورااةموكملا تدمعو . ةيساتوقلا دالبلا ىلإ مثرتاشع ضمب
 .نيرخآ نييالآ فيلأت ىلإ( م امو4 14ه - م اا1ا87/ه ١١14 ) ةنسمرقلا

 . دركلا نم
 .« ىداليملا رشع عسانلا نرقلا ةياغل تناك دقف ةينائملا ةموكملا امأو

 ملو . دارفالاو راشملا نم ةمظتنملا ريغ ةيدركلا تاوقلا نم طقف ديفتست
 نأ دعب اهنأ ريغ . ةقيرطلا هذه ريغب مهْنم ةدافتسالا ذئنيح ناكمالا ىف نكي

 ةيبرحلاوةيركسعلا لاوحالاو ةمظنالا تريغتو فورظلاو لاوحالا تروطت
 .4 ةدئانالو ريخ اهنمىجربال ائبع ةعدقلا ةيركسملا لوصالاب كسلا حبصأو
 شبجلا عورف ىف حالصالاو ماظنلا لاخدإ ىلإ اضيأ ةينامثعلا ةموكملا تدمع

 ةيدركلا راشعلا نم قرف فيلأت ىف ةيسورلا ةموكحلاب تدنقات ؛ هئادحوو
 برح دعب اهددل ةركفلا هذه تيوقو . اهدارفأ نيب ىركسعلا ماظنلا لاخداو
 دق ناكناتسدرك ىفنمالانال ( م 1هل4 و 14إ// _ها؟90هو ١؟94 ةنس)

 .اهاوق عضعضناو ةيرك رملا ةموكملا فعض ءارج نم ًاريبك الالتخا لئخا

 مايقلاب ىغقت ( نيلرب ) ةدهامم نم (11) ةداملا تناكو . ةيرادالاو ةب ركسعلا

 ةايح ىلع ةظفاحلا ةجحب ؛ دالبلا كلت ىف ةيلخادو ةيساسأ تاعالصإب ًاروف

 ىرت تناك ةينامثملا ةموكمحلا نكلو . ىكرجلاو دركلا ءادتعا نم نمرألا
 ,ىمايسلا ابلبقتسم ىلع اررض « نمرألا ٌحاصم مدخم ىتلا ةداملا هذه ذيفنت ىف

 مالا « ةريثكلا دوعولاب اهفوستو لودلا لطامتو اهذيفنت ىف اكلتت ِتناكف
 .دفط مهمروتو كارتأألا هجو ىف ديدج نم نمرأالا مايق ىلا ىففأ ىذلا

 .ايسورااو ندنل ىف ةينمر ألا ةيعجلا عورف تذخأ ثيح  ةينايثملا ةموكحلا
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 لتخا ٠ ةيبدألاو ةيداملا لئاسولا عيمج ةكرحلا ىلإ طشنت ؛ ةرسيوسو

 نيب نيدئاس اناك ناذللا مائولاو مالسلا لدبتو « ناتسدرك ىف نمأألا لبح

 بناج هوه ىلا ىدأ امم ءنئامْصلا و داقحالاب « دهعلا كلذ ىتح دركلاو نمرالا '

 اوظفاحيلدركلا نم ةماكلا ىوذو ذوفنلاب اح ىلإ ناتسدرك نمرأ نه ريبك

 . مهلاومأو مهح اورأ ىلع

 ديخلادبع ) ناطلسلا دبع لئاوأ ىف ةينامملا ةموكملا ىأر رقتسا ًاريخأو

 رئاشعلا نم تابالآو قرفضعب فيلأت ىلع ( 1846  ه ١707 )ةنس ( ىناثلا :

 شيج نيوكت ةركفل اذيفنت « ( ةيديجلا ةلايملا تايال1) مساب ةيدركلا :

 ناتسدرك ىف ةئطلسلا ذوفن ديطوتل « ايسورلا ىف قازوقلا لثم دارك ألا نم

 ( اشابرك اش ريشملا ) ناكو . ةيزكرملا ةموكحلا ىلإ ةيدركلا رئاشعلا ةلامساو

 . ةركفلا هذه ذيفنتب ماق ىذلا وه:

 تاءالصالا لاخدا ىلع اط لودلا رابجا نم ةينامْملا ةلودلا فوخ الولو
 لمعلا اذه ىلع مدقنل كش الو تناك ام . ةرهاقلا ةوقلاب « اهركذ قباسلا '

 ةقيرطلا هذه. اهمال «ةيب رحو ةيركسع اهنم رثك أ ةيرادإ هتدئاق تحبصأ ىذلا
 تاليكشتلاهذهنأولو اذه.كلذ تبلطالك اهبملإ اهماضن او رئاشملاةقادص تنمض :
 .ةموكحلل ةليلج ةدئافب تن تناكل « يوق ىملع ساسأ ىلع تءضو ةيركسعلا
 مايها ردق ىلع « ةيدركلا تايال الا هذهب ىلاعلا بابلا ةبائع تناكولو

 ةيدركلا تايال الا هذه تناكل « ةريبشلا قازوقلا قرفب ةيسورلا ةموكملا

 ةموكملا نكل . قازوقلا اه رهّشا ىتلا تافصلاو ايازملا كلت لكل ةزئام اضيأ

 ىتلاتايال الا هذه بيردتو ميلعتو ماظنب ماههالا اهبجاو نم رت مل ةين امثعلا

 دقو . طقف ةيسايسلا تارابتعالاو ةيرادالا ةرورضلا ريثأت تحن ءاهنأشنأ

 نأ امل نكي مل كلذل . ًارخآو الوأ مامتهالا مدعو لاههالا اذه ىلع ترمتسا
 ةيسورلا ةموكملا اهمنجت تناك ىتلا دئاوفلا « ةيدركلا قرفلا كلت نم رظتنمتأ

 ٠ قازوقلا قرف نم



 لع اوال

 .فيفحو « ةيدركلا ةيلملا راشعلا سيئو ( اشاب مهاربا ) لخد دقو اذه

 ةيديخلا ةيركسملا تاليكشتلا هذه ىف « هتريشع دارفأ عيمجب اشاب روميت

 . مرا « ىفامشملا روتسدلا نالعا ىتح « ةيئادبلا ةلاذلا هذه ىلع « تماد ىتلا

 ىلع دءاسنا تناك امال . اهم ةيسورلا اميس الو ةرواجملا لودلا روفن نم

 تناكه سمت تقولا ىفو « قاتسدرك ىف ةموكحلا ذوفنت ةيوقتو ماظنلا ديطوت

 . رئاشعلا ءاسٌؤوو ناطلسو دارك الا ءامعولا قومح ىلع ةظفاحملا ىف امهم الماع

 قرفلا حالصاو ميظنتب ايدج امامها متن مل ةينامثملا ةموكحلا نا انلق

 ةميق ةيأ اط نكن كلذلو « لاملا نم غلبم ىأ اهيلع قفنت و هذه ةيديجلا

 ناكو رك ذ أ ام ىلع ايالآ نيتس نم رثك أ تناكف - اهرثك نم مغرلاب ةيبرح

 . اهتماركو اهرمأب ةمياقلا ةءموكملا فرش سمب هن أل اقح هل فسوتب امم كلذ

 قرفلاو تايال الا هذه مسا لدبتسا ىنامثعلا روتسدلا نالعا دعبو

 هاغلا دعب كلذو . ةفيفحلا ةلايخلا ىنعأ ( ىرايالآ ىراوس فيفخ ) مسسأو

 برحلا نالعا دعب الل ةلايملا تايال آلا ترمتساو .ضعبلا ءاقباو اهنم ضعبلا

 ةيام ىنعأ . دحاو ءاولو قرف عبرأ نع ةرابع اهالخ ىف تناكو « ىمظملا

 نالعا نم ةنس دعب ايئاهن اهلك تيغلأ مث . ةلايملا نم اكولب نيثالثو ةسخو
 :: ىنطتلا يزال

 نيبعشلا نيذه نيب اهتاذ دح ىف تاقالعلا تناك - نمرأألاب دركلا ةقالع

 ددحاو نطو امبمضي ناك ذا . نمولا نم ىضم اميف ةئيسب تسيل « نيعدقلا
 رمتسف تناك ةثوروملا ةبيطلا ثاقالعلا هذه نأ يف كشالو . خيراتلا رخ نم

 تاموكملا لبق نم نيفظوملاو ماكملا لخدت الوا «نمولا نم هللا ءاشام ىلإ

 ءانبأ معربتمت تناك ةكك احلا ةمأألا نأل . كرتفملا نطولا اذه ىلع ةيلوتسملا

 .ءالؤه نيب ةموصحلاو قاقشلا روذب رذبب قيرفتلا ىلع لمعتف «نيفلتخم نيبعش
 _ ىعاسملا ديحوتو قافتالا مهناكما ف نوكي الو اميجح اوفعضيل « نيتطاوملا
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 .نيتفكاطلا الك ىلع ةماتلا ةرطيسلا اهسفنلا تنمض اذكهو . اهدض أعم مايقل

 « صعأالاب ةعاقلا ةفوكملا اص ىف تناك ةقوفملا ةسايسلا هذه نا اح
 نم نمر الاو دركلا ءالؤع نيب داقحالاو قاقشلا نم ًاريثك اعيش تدجوأخ

 مكاقولا نم ةلسلس ىلا دعب اميف داققحالا هذهتدأو . دحاولا نطولا ءانبأ

 تما ( م 18484 6 ه١171 )ةنس فيص ىف هنا كلذ نف . ةيمادلا ثداوحلاو:

 (نوصاص)ةقطنمىف نمرالاودركلا نيبةيماد ثداوح تعقوو« ةريبك تاروث

 حاور الاو لاوم ألا ىف رارضالا نم ريثكب تانرطلا اهئارج نم بيصأ
 ةمدقم ةعقاولا هذه تراص مث . امان ًاريمدت قاكسلاب ةلهآ ىرق ةدع ترمدو

 اريثك ائيشاهيف دركلا ربظأ ثيح نيرصنعلا نيب ترج ىرخأ ةيمادثدا وحل
 ثداوحلا هذه ندد (ماهكه هالاع )ةنس ىنف . لمملاو طاشنلا نم

 ضرغلو ةموكملا دض ةرملا هذه تناك اهنكلو ( ىراكح ) ةعطاقم ىف اهسمن

 نمرالاو دركلا نيب ديدقلا ءادعلا ةلاح تأده ثداوحلا هذه دعبو . رخآ

 . ىمظملا برها لئاوأ ىتح لاحلا كلت ىلع ترمتساو.

 نيسشعلا نرقلا ف دركلا

 ةنمنيرشملا نرفلا لئاوأ « ناتسدرك ىف تما ىتلا ةريهشلا ثداوحلا نم
 اشإب ميهاربا مايق ةثداح ء ىمظعلا برحلا لبقو.( مااخ٠م ءمام5 )'
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 . (0) يوامتلا كب دوم لجت ىلل١

 انيمب ريغ ذخأ « ةيلملا ةريشملل اسيئر اذه (اشاب ميهاربإ ) نيع نأ دعبف

 (وكبرايد) و (نيدرام) نيب6 ةلباسلا لع قيرطلا عطقتيو بلسيو بهن ؛ الامثو
 هلوح اوفثلا نيدلا رارشالا هلاجر لامحأ ءارج نم قيرطلا اذه حبصأ ىتح
 مح ديرحجتل ةموكلا ترطضإ لاحلا ةعييطلو . ةبح لك نم هيلا اوءاجو

 حدر دعب نكمم هنكلو . ( ساويس ) ىلإ هتفت مث هيلع ضبقلا تقلأ« ةيبيدأت
 نطوم ( رهشناربو ) ىلإ ةبوعص لكب لصوو ءافنم نم بورا نم نمزلا نم

 ةيركسعلا تاليكشتلات رهظو الإ تقو ريبك كلذ ىلع ضعءملو هترسأو هتريشع
 ىف طارخمالا ىلإ ( اشاب ميهاربإ ) ردابف « ءاعجج ةيدركلا راشعلا نيب ةيديجلا
 دمىلع اذه هدعاسو « ناريم ريملا ةيتو لانف . ةباذجلا تاليكشتلا هذه كلمع

 . ةيبرعلا رااشملالوانت ىتح تابجلا كلت ىف هناطلس عيسوتو هذوفن
 (قيجك رق ) ةريشع ذوفن رسك نم(م 1604 ءه 155 ) ةنس ىف نكمتو

 تثناكو ءاحمالا كلت ىف ادج اريبك اذوفت كلذب بستك او هرمال ابعاضخإو

 ةقطنملاعبج نؤوش ابنم ريديناك ثيح « 4 ايلصأ ًازك رم (ربشناربو ) ةنيدنح
 همايأت مادو( غاد هج هرق ) و ( ةروأ -- اهرلا ) و ( نيدرام ) نيب ةدتمملا

 ىتلا ةموكلا ىلع ةعاطلا اصع ذئنيح قشف « ىنامعلا روتسالا نالعإ ىلإ هذه

 ( زيزعلا دبع ) لبج ىف قانحلا هيلع تقيض ىربك ةيبيدأت ةلمح هيلع تدرج
 . هتمدعأو هيلع تطبق ىتح

 لالتحا ىلع ةينامْملا ةموكلا مادقإ ةثداح ىه ىرخأ ةثداح كانعو
 نيتموكحلانيب دودحلا تناكذإ« هيناربالا هموكحال ةعضاخلا( ىركم ) دالب

 دروكلا هقلطي ىذلا ( وم ).ظفل ىلإ ةبسن ( ىوايمت ) ظفن نأ رهاظلا )١(

 مجرتملا .قكرتلا ( روميت ) ظفل ىلع
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 . تقولا كلذ ةباغل ةددحم ريغ

 .تزهتا ةينامثعلا ةموكملا نأ وه« عوضوملا اذه ىف ريلا ليصفتو
 اشيج تلسران . نابايلا عم اهبورح دمإ ةيسوراا ةموكملا فعض ةصرف
 شيملا اذه لئتحا . دالبلا كلت ىلإ ( ىتاتسغادلا اشاب دمع ) ةدايقب ًايماظن

 رئاشملا نم ديضعتب ( قالبجواص ) و (هنشأأ )و ( ةيمرأ ) دالب ىنامثعلا
 ةيسايس لك اشم ىلإ لمعلا اذه ىضفأ دقو . ءاحالا كلتب ةنطاقلا ةيدركلا
 تلسرأ ةيسورلا ةموكلا نأ مو ةيناقلبلا بورحلا دمبام ىلإ ترمتسإ
 كاذب ةدصات ( ةيمرأ ) و ( ىوخ ) ىندلب اضِنَأ ىه تلتحاف اهلبق نم اشيج
 .بحس ىلإ كلذ ءازإ ىلاعلا بابلا رطضاف . ةريغملا ةينامثعلا تاوقلا كنده
 نم ًاحدر ةيسايسلا تارك اذملاو تاشقانملا تمادو . ةلتحلا دالبلا نم هناوق
 ه«نيينارباو كارنأو زيلبجا نييودنم نم ةطلتخم ةنجل ًاريخأ تفلأت ىتح نمإلا

 عازتلل ًاراثم ناك اميف اميسالو نيفرطلا نيب « دودملا طخ ديدحم اهيلإ دبع
 ( ملاكا مالا ) ةنس اهمههم ىف ةنجللا تعرشف « مجملاو كارتالا نيب

 مامتإ لبق ىمظعلا برملا ران تعلدنا ذإ اهلمج ىف ةيضام ةنجللا تناك امنيبو
 ةيدركلا قرفلانم ريبك مسق لقت دق «ىمظعلا برحلا نالعإ لبق ناكو . لمعلا
 . ناقلبلا بورح ىف كارتشالل ةناتسالا ىلا ( ىنامشعلا رشاملا شيجلا )

 .برحلالبق( سيلدب ) ةيالو ىف لقالقو ةيروث ةكرح تماق_ سيلدب ةروث
 بشلا)و (نيدلابابش)و (ميلس خييشلا) نم لك ةماعزب « ةدحأو ةنسب ىمظعلا
 اهتكردأ ةيك رتلا تاوقلا نكلو ( سيلدب) ةئيدم ةياغل اهبيط دنماو (ىلع
 دحوالا اهميعز نكمتو . اهرمأ لحفتسي نأ لبق ًاروف اهيلع تضقو الاح
 اهنف ثبلف ةيسورلا ةيلصنقلا ىلا ءوجللانم ( ميلس خييشلا ) لوالااهربدمو

 هوجرخأو ةروكذملا ةيليصنقلا كرتلا محتقا ثيح « ىمظعلا برحلا العا ىتح
 1 . هومدعأو ةونع اهم
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 (ماحاو _لذل1 هزمت 101 ) يمظعلا برحلا

 ةمدقتملاةيسورلاو ةينامثعلا بورحلارئاسك « ةماعلا برحلا هذه ررش نإ

 .ةينامثعلاةلودلل ةعضاخلا دالبلانم اهريغ نم رثك أ ةيدركلا داليلا باصأ
 نوعاطلاو ىمايسلاءاي ولا اذه ءارج نه  دركلاب تقحل ىتلا ةفلتخلا رارضالا

 0 . عاونأ ةدع ىلع تناك « ىعامتجالا

 ةماعلا ةئبعتلا تايم نم ةئشانلا نارا حب ١

 « ىرخالا ةينامثملا بوعشلا لك ىم رثك أ« ىدركلا بعشلا بيصأ

 ثيح « ةيبرحلا ةرورضلا هذهو ىركسمعلا رييدتلا اذه تابكنو رارضإب

 جحالسلا لجل تاركسعملا ىلا ايصغاوقيسو دارك الا نابشلا عيجج دنج

 لف «نابشلا نم مهيلئاد نم رسالاو تويبلا نم فال 7 رافقإ ىلإ كلذ ىضفاف

 تالئاعلا كلذ ىلا فضأ. خويشلاو ءاسنلاو لافطالا ىوس تويبلا يف قبو

 ًاءاذبا تيذوأ اهنا « ىنغلاو راسيلا تاوذ نم اعون ربتعت تناك ىتلا ةدودعملا

 لدبلا لشم« ةيلاوتملا ةموكملا تابلط ءارج نم امان ًارافقا ترغقأو ًاريبك

 ةيركسملا فيلاكتلاو بئارضلا عاونأو « رخآو نآ نيب ىركسملا ىدقتنلا
 نم بورضو ؛ ةموكحلا تايبرعو باود نم لقنلا لئاسو ميدقتو « ةيندملاو

 :بلغا ناو اذه . ليطاربلاو ىواشرلانم كلذ عبت امو « تاعربتلاو تاناماآلا

 ىف اوناك « لاتقلا تاهجو بورحلا نيدايم ىلإ اوقيسو اودنج, نيّدلا نابشلا

 ( بلح ) تاهج.ىلإ اوقيس دق اوناكف توقابلا امأو. < مورضرأ >-ةهبج

 يضنعلاو ىدركلا بابشلا ةرهز ىلع ىغق اذكهو . (ةرصبلا )و ( مالا )و
 . ةيئانلا تايالولا هذه ىف « مهْنم جتتملاو لاغفلا

 )ه١(



 هس ل

 شيملا ايه « نيشيج سورفلا برحلا هذه نوتأل ىدركلا بعشلا مدق

 « لصوملاب هرقمو رشع قتاثلا شيملاو ٠ زيزملا ةروجدع هرقمو رشع ىداحلا
 قرف عبدأ ىأ . ىطايتحالا شيملا نم ايراوس اكواب نيئالثو ةسخخو ةيامو
 ةمرد:جلا تايالآ لماكو دودحلا تايماح تادحو ضعب ىلع ةوالع . ءاولو

 يملا اهو نيرخآ نيشيج طابضو دارفأ مظعم كلذك مدقو .نمألا لاجرو

 نيومتب بعشلا ماق اعيطو . ( ساويس ) ىف رشاعلاو ( مورضرأأ ) يف عسانلا
 بركلا هذه دمأ لولل ًارظنو . هتعاطتسا ردق ىلع ةرارجلا شويجلا هذه
 ةيلاوتملا اهتايكنو ةديدملا اهتاليو لمحتل سنابلا بعشلا اذه رطضا«ةصدملا

 .اهنيومت ةلصاومو شويجلا هذه صقن لاكال ًارارع ىهد ثيح؛ةيصنم رثك أ
 ٍتاململا ءانثأ ةيقارعلا ةهيجلا داوق تابلط ىلع ًاءانب هناذ « اذه نع الضفو

 نيدهاجلا نم مريغو؛ةيدركلا رئاشعلا ىعوطتم نم ريثك كرتشا م دئادشلاو

 ةكرعم ىف « دارك ألا باونلاو ءامعزلا نم هريغو (دوخم خيشلا ) ءاول تحب
 حئاضفلاولاوهأألا نم ًاريثك كلذ ءارج نم اوقالف؛ كرتلاداوقلا مه ه ةيبيعشلا

 ةيركسلاةدايقلا ةرادإ ءوس نم لب ؛ ةيمادلا اهتداوحو برملا كراعم نمال

 « ةديدعلا ةيركسعلا تارادالا نيب ىضوفلاو داسفلا حور راغتناو« ةيكرقلا
 . ةشاعالاو نيوقلا ةرادا ايبسالو

 نيرآلا ءايوق الا تابشلا ءالؤه دب الا ىلإ ىدركلا بمهلا دقف دقو
 ءالؤح مظمم نأل ٠ . ركذيال اليلق ًاددع ادعإم « برملا هذمل ةيم مهمدق

 عرمجلا ةدش نم قيرطلا ىف اما وءرسألا ىف امإو:بووملا نيدايم ىف امإ اوثام

 بليسأو ةيزقولا لئاسو نادقفو ؛ةيشفتملا ضارمأألا ةأطوو ربويمرلا ةوسقو
 تلح ىتلارارضالاو ر املا رادقم بويذلا مالعالإ لميالو. .ةيرورمضلا ةحيصلا

 «للذ رادقمذُأ انل حولي « نيمختلاو ضرفلاب اهردقن نأ انل زاج اذإو .دالبلاي



 دل 7و

 . (1) قلبشلا ةريخ نم فلأ ةئامالث ىلع فيقح

 ابسفن ةيبرملا تاوقلا نم ةئشانلا رارضالا م

 ةيبهذلا اهمالحأ ةريسأءىمظعلا برملا لئاوأ ىف ةينايثملا ةموكمحلا تناك
 وزنل ةحماس ةصرفلا نأ دقتعت تناكذا « ةباذلا ةيموقلا اهئاوهأ ةئنيلحو.

 ىلإدمب ايفلوصولا لب ه( نامع لآ) ةيروطاربم ًالامبمضو (نادوت)و ( اريإإلا
 نالعا ىلإ لالا فترداب اذإف . ةيناروتلا ةعما+لا ةركف قيقحتل( ناتسدنه )

 تفل هفن قولا فو . ةمظنملا اهشويج عيمجب مطاتقو سورلا ىلع بوحلا

 ناسرف نم مهريمغو ةلايحلا اهئارغفخو « دودحلا تايماح نم ةلاوج قرف ةدع
 سرادملا نم اهريغو ةيكلملاو قوقإلاك ايلعلا سرادملا ةيلط نمو « رئاشملا

 ىلع باونلاو طابضلاو داوقلا نم ضعب ةدايقب ميج مهتقاسف « ةيئدملا ايلعلا“

 ( ىجان رمع ) نم لك ةدايقب تناكىتلا ةيزاغلا تاوقلاك . ةيناربالا داليلا“

 « ةيناثلاو ىلو ألا ناتوقلا تدستكاف .( لاخ)و ( مهارإ )و( فود )و

 . (ذيريث ) ةياغل ( نامارواه ) دالب نم ءادتياء دودحلا فرط ىلع ىتلا نادلبلا:

 بلسلا لامجأ نم اريثك ائيشاببف اتثدحأف ( هناب ) و ( ىركم ) دالب ايسالو.

 ةيزاغلا تاوقلا ىدحإ دئاق (كب ميهاربإ) نأ مك« ديرشتلاو ليتقتلاو ببنلاو.

 ريمأ رخآ ناك ىذلا ( ىركم ) اح ( ناخ نيسح ) نم لك مادعا ىلع مدقألأ
 م اح ( ناخ ىمح ) و :( ىركم ) ةمطاقع ( ىريمإبلب ) ةرسأ ءارمأ نم ىنطوو.

 ق ةرشعإ برحلا هذه ءانثأ قةيكرتلا شويجال ةراسحلا تردق )١(

 ىرلهبج ىل:اّمعهديمومس برح : ىناتك رظنأ ) ناكسلا عومجم نم ةياملا“

 لابتعاب طقف دركذا ةراسخ .نوكن' اذه لمف (. ميس لوبناتسا . ىنياظع

 ل ولأ :فلأ ةئامئالث .نم رثكاب ةردقم ء .نييالم ةثالث ةيكرتب ماسلا مهدادسق نق



 ل ديور سا

 هتاوقلا نم نايرخأالا ناتوقلاو . امبمادعا دعب املاومأ رداصو ( هناي )
 «دنرك)و ( نيقتاخ) ةدلب نيب ىلا دالسبلا لك انرمد « عبرألا ةييكرتلا
 ةقحدا رئاسخ اهم تازئأف (ناجيهال )و ( زدناور ) نيب ةعقاولا ةتطلملا فو

 ةوسقلالامجأ نم ًاريثك( ىسيلتبلا ميهاربإ )و( ىجان رمح) نم لك بكت دإذإ
 . اهريطستو اهغصو نع ملتلا زجعي ىتلا ةيشحولاو

 رهتيالو نم اتفحز ةيكرتلا تاوقلا نم نييرخأ نيئوق ناف اذه نع الضفو
 ةتماقو ةينامملا دودحلا ةّحانملا ةيناربالا دالبلا ائزغو ( سيلدب )و ( ناو )

 هباحمنالاىلإ امرطضا مه(قامايد)ةةطنميف يودج الب ريمدت لامعأو تاكرحب

 هاركأب اوقأأ نأ دعب «ناتسدرك ىلإ ىمورلا شيملا غصت رايقتلاو

 . ةميظع ًارارضأ تاهجلا كلت

 ءالجالاو حراذملا نم ةئشغانلا رارضالا ك1

 ةحيلت ةحلسملا ةيئمرأألا تاباصملا تةلأ « ىمظعلا برحلا لئاوأ ىف
 .تاباصعلا كلتتناك ثيح « دارك الا لاومأو حاورأب ةميظع ًارارضأ « مات

 (دركشلا) و (ديؤيب) دالب تحستك | ىتلا ةيسورلا شويملا مئالط ةمدقمىف
 ميهبفتأ كرتلا نا لب . طقف اذه ىلع ارصاق ناك سعألا تيلو . (ناو)و

 ججحو بابسأب ميلتق ىف فارسالاو دركلا دالب ريمدت نع نومجحي نكي
 ماؤق دحأ نا ىتح . ايئابخ مهبلع ءاضقال لمعلا ىلع نيبئاد اولازامو ةيهأو

 .هارمالا دض هبكترا ام ًايهابم فرتعن ناك (اشإ ليلخ ) وهو رابكلا كرتلا

 . ماقتنالاو ةوسقلا لامعأو ملاظملا نم مُهئامحزو دوكلانيينطولا

 مدع نأ. (©* ص كرتلاو ةيناتسدركلا ةيضقلا ) باتك نم ذخويو "

 ميوملا لئاوأ ىف « ةرجملا ىلع اوريجأو مهناطوأ نع اواجأ نيرقلا دارك ألا

 ةوادإ .تايئاصحا بس « ةمسن فلأ ةثاعبس خ ءرم رثك أ غلب دق ؛ةفاعلا



 ا

 دالبلا ىلإ مدالب ةردانم ىلع اوربجً اييح مهن أل . ايكرتي ةماعلا نيرجابلل#
 دربلا ةدشو عوجلا نم قيرطلا ف مهمظعم تام «. لوضن الا نم ةيبرغلا
 . هك اتملا ضارمالاو.

 ةئسلا ىف ركب رايدب ًاركسعم ناك ىذلا ىناثلا شيمجلا ناف اذه نع الضفو

 ( م 1517 ه1608 ) ةنس فيرخ ىف مدقأ ء ةماعلا برحلا ىنس نم ةئلاثلا

 ريفوت ةجحب ( سيلنب ) و ( شوم ) و ( ركبرايد ):دالب ناكس عيمج ءالجا ىلج
 اذكهو . ةيرورضلا مهقاذدأو ىلاهألا تاوقأ نم « هسفتلاهراغداو نوملا

 ىرخأ تابج ىلإ اوقيس فورخ الاو لصوملا ةيالو.ىلإ | مهس ضعبلا ىلجأل
 ةدشنم نيسئايلا ءالؤه بلغأ تاف . ريرهم لاو ءانشلا مايأ ىف بلحو ةنطاكب

 ىوس ةايحلا ٍديق ىف مهم قبي لو « قيرطلا فضارم“الاو عوجملا ةأطوو دربلا“

 دقو . لافطألا نم دحأ توملا نم جني مل هنا لاقيب نأ نكميو . ليلق و ددع

 رطضا نيسئابلا نيرجابملا ءالوهنم لصوملاب ناك نم نا ىلارمأألا م ل
 تاليولاو تابكنلا نإ لوقلا ةوفصو . قرطلا ةءراق ىلع ىوملا ثئج لك الل
 دق ةماعلا برحلا ىنس نم ةيئاثلاو ىلوألا نيتنسلا ىف نمرألاب تلزن ىتلا

 . كلذ نم نيتنس وأ ةنس دعب نيسئابلا دارك الاب اهلثم لزغ

 .ضارم الاوتاعاهملا نم ةئشانلا رارضالا - ه

 نم تناك ناتسدركب تلز' ىتلا ب بئاصملا ريكأ نإ لوقأ نأ ىنكمي

 لحاوسنم ًاءادتبا « ةيقرشلا ةينامعلات ايالولا عيمج تمحىتلا ةلئاطا تاعاجلا

 هذه ىف ركسعملا تالا شيلا ناكذا . قارعلا دالن ةياغل دوسالا رحبل#

 .ةيفاكلا نيومكلا دراومو « ةيقيقحلا لقنلا لئاسو نم امو رحم « ةسيمتلا دالبلا

 ثاكملا قازرأو تاوقأ نم نوثملا ىلع لوصحلا ىلع قافشا الب مدقي ناك اذلخ
 ةنيزحلا لع تادنمب امإو «تادودعم مارد سخب نمئب امإءنيلهألاو نييللا»



 سس اي سس

 ةرداصملا ىلع مدقي نأ ىلإ رم الا هب يهنذي مث .اهط ةميق ال ةيدقت قاروأب وأ

 كلذ ءارج نم بئاصملاو تالب ولا نم ىلاهألاب لحياجف ركفو نأ ريغ نم الاح
 .هتضفأ ةئوقمملا ةيركسملا بيلاس لاو ةرئاجلا لامعألا هذه نأ ىف كشالو
 .ثيح « فاير الاو ىوقلا نم ن لاو تا وق الا دورو عاطقنا ىلإ ةياهنلا ىف
 هلابجلا سوؤد ىلإ مهقازرأ ٍ م وقُأب رارفلاو اهنء داعتبالا ىلإ اهناكس رطضا

 .سيجلا نيب طحقلاو تاعءاجلا ىشفت ىلإ هلك كلذ ىدأف . نايدولا قامعأو

 اوناكنأ دونجلاب لالا لصووم ةرواجلا ىرقلاو ندملا ناكس نم ىلاه لاو

 شاملا ريوقت رظنأ ) ١ ىرخأ ةرلل مهضعبب نوكشفيو ةران شيشملا نولكأي
 رئاسلارادقم غلب دقو (م 14 ع ”١16 ةنس ثرام <09 ىف رشع نماثلا

 سفت ).ةمسن ةئاعسن « طقف ني رب شلالخ شيل ااذهىف رارفلاو عوجلاءارجنم

 هب عا*+4)ةنس ثرام ىف سداسلا شيجلا ىف ةيبرحلا ةوقلا تلزنو . ( ربرفتلا

 . ( سداسلا شيجلل ةيب رحلا ةديرجلا ) . ةيقدنب ( 505 ) ىلإ( ه1+

 :ةقكو ركب رايدب ىناثلا شيجلا ىفادج ةئيس ةماعلا ةلاخلا تناك دقو اذه
 ماقشلاو سلا تالاحو تاءاولا راشتنا ىلإ ىضفأ امم « ثلاثلا سدملا ىف

 ىلع سوفيتلا ضرم ىغق ذإ . نيشيجلا نيذه قطانم ف تابكنلا ىلاوتو
 .سداسلاو يناثلا شيملا ىف ةريبك ًارارضأثدحأو « كلاثلا شيملا دونج مظعم

 . اًضيأ

 .تفاكف« كلذ نم رثك أ ىلاهالا نيب ادج ةئيس لاوحالا تناك اعيطو
 ءىش لكىلع ةرطيسملا شويجلا ةراسخ قوفت لاومالاو حاورالا ىف مراسخ

 ء( ماوس امو عا 4 ١مم ) ةنس ءاتش ىضق نمو . دلبلا يف

 .دركلا ىرجابم نم نال نأ فيك «عامسلا وأ ةدهاشملاب فرعل لصوملا ىف

 دش نم ءابفارطأو ةئيدملا هذه عراوش ىف ةريخالا مهسافتأ نوظفلي اوناك
 جياجنلاو ىماملا هذه نكت لو . ةك انفلا ضارمالاو عوجلا ةأطوو دربلا



 تس 41/4 سل

 نيررجاهملاءالثه نيب موي لك ثدحم تناكاطاثمأ نإ لب « طقف لصوملاب ةماخ

 .امهريغو ( ةنطأ ) هنذأو بلح ىف ءاسعتلا

 ةقأأ تنلب (ةيناماسا|)ةنيدم ىفةعيظف ةعاجم تثدح ةنسلا هذه سمت ىفو
 ءانمأو نيوقلا (0) وفظوم ببست ذإ . ةيبهذلا هلمعلاب هينج غلبم اهبف قيقدلا
 تابكنو ةريبك بئاصملازتإ ىف مهناسالتخإ ديدعو مهريبادت ءوسب ؛ لزانملا

 هفايرالاو ىرقلا نم نوملاو تالصاحلا دورو عاطقنا ىفو « شيحلاب ةحداف

 نم تويبلا ىف نوزخلا ةرداصم ىلإ ىضفأ ىذلا رمالا « تايصقلاو ندملا ىلإ

 ًامنفأ. ةتفشالو ماظن ريغ نم اماكأ ةشيممل ةيدورضلا قازرالاو تاوقالا
 طحقلا ةدش نم دونجلاو ىلاهالا نم ةباملا ىف نيعبس كاله كشالو كلذ نم

 . اتا نّملا دافتو

 ءاوج نم دالبلا باسأ ىذلا بيرختلا ىدم « بويغلا مالع الإ 5 الو

 ثيح نم نيمسق ىلإ 'مسقنت را رضالا هذه نأ ىلع . ةعمجتم ثراوكلا هذه

 يدمتتال هذهو .دالبلا هحايتجا نيح ودعلا اهثدحأ ىتلا ىه اهنم مسقف» ءاهشنم

 دالب نم ءزجو ( سيلدب )و (ناو )و ( ناجنزرأ) و ( مورضرأ ) دالب
 هذه ىف ودملا ثدحأ لاحلا ةعيبطبف . ( زدناور ) فارطأ وهو( لصوملا )

 تاباصملامسالو ماقتنالا لامعأو بيرختلاو ريمدتلا نم ًاريثك ةحاتجا دالبلا

 .ىنشتلاو ماقتنالا ىعادب ؛ةلهآ ىرقو ةرماع انادلب تقرحأىتلا اهريغو ةينمرالا

 راجتلا ىلا نوعيبي هنيوعو شبجلا قازراب نولكوملا ءالؤئه ناك )١(
 بساكم كلذ نم نوبسكيف قازرالا نم ىلاهالا نم ايصغ هنوذخأيام ًارس



 ل خم

 اذإو.ةسفنب ىنامعلا شيملا اهمدحأ ىتلا رارضالا ىيف ءرخآلا مسقلا امأو

 « ىبرحلا رييدتلاو ةيركسملا ةرورضلا هتضنقا امم رارضالا هذه نم ءزج ناك

 .تاذلاب لم ادوصقمو « ًادممتم ناك اهمم ريك الا ءزملا نأ هيف كشال ام ناذ

 تابجو برحلا قطانم ىف لقننلاو رفملا مهل حييت نيدلا نأ ىف بيدالو
 راسحلا يدم مهنيعل اودهاشو اوأر« اهدعب وأ ةماعلا برملا لالخ ؛ لائقلا

 هذه رثأ نأ دقتعأو . دايعلاو دالبلاب تباصأ ىتلا ةعلابلا تابكنلاو ةحدانلا

 ىلع ةنمم نيررشع لالخ « دالبلا نع لوزبال ريمدتلاو بيرختلاو ثراوكلا

 . ربدقت لقأ

 لاومالا ىف ةميظع تالي بيصأ دق « ىدركلا بعشلا نأ ةصالخلاو
 داوملا ف رك ذ امب ةيداملا هرئاسخ ردقت ثيح ؛يمظعلا برحلا ءانئثأ سفئالاو

 .ةمسن نويلم فصن نع حاورالا ىف راسحلا رادقم لقي الو . ركذلا ةفتالا

 (ةيناملسلا) ىبونجلا ناتسدركأياوز ىدحإىف ةماعلا برالا دعب تسسأت

 موقتنأ لدبف .اهتدعاسمو ةيزيلالا ةموكلا نم ديضعتب ةيلحم ةموكح

 ق نيئرم زيلجالا عم كابتشالل رطضت اهب اذإ ؛ ءودهباهتفيظوب ةموكملا هذه
 (. م اة؟ةه 48*1١ )ةنس دوجولا نم ايئاهن اهاوز ىلإ كلذ ىضفُأف .لاضنلا

 اهنم ةلوأملا ةبولالا نم ءاول ةفصب «ةيقارعلا ةموك-هلاب ( ةيناملسلا ) ت تقأأو

 .( « ةينامللادالب يرام » ىلاتك ىف ليصفتلا ) . ةيلاخلا ةيقارعلا ةكلمملا

 ( وكمس ) اغأ ل يعاممإ ةكرح تأدب ( م1859 عه 1841 ةنس ) ىفو

 تمسلا مث 0)ةرطاسنلاةقياضع رمالا”يداب ف تذخو(كاكشلا )ةريشع سيئو

 اريخأ اومعز «سروطسن بهارا عابتأ نه نويحسملا دارك الا م (1)



 تامل

 ةدعات ةئيدملا هذهت حبس ًاواهلعتلوتساو ( هيمرأ ) دالب ىلإ تلصو نأ ىلإ
 ىلع ةريبك ةيركسع ةلح ةيئاريالا ةموكحلا تدرج ذئدنعو . اًهامعالو املا
 ميعز انأ ليعامما رطضاو . ةيماد برح دمب اهملع تضقو ةكرحلا هذه

 . (زدناور ) ىلامشب ةماقالاو قارعلا ىلإ ءوحللا ىلإ اهدئاقوةكرحلا

 ةروثءةندْلا بقع دركلا دالب ىف تماق ىتلا تاروثلاو تاكرخلا نمو
 بورح دعب ( اشإب نيدلا رون ) اهدمحأ ىتلا ريهشلا ( مسرد ) لبج داركأ
 .ةجراسخ نيفرطلا تدبك لاوهأو.

 رداوبو فعضلا ماله ترهظ امدنع « ةماعلا برحلا رخاوأ ىو
 بقعىلع اسأو ةيلودلا ةسايسلا تريغتو « اهئافلحو ايئاملأ تاوق ىف نالذحلا

 ىف هن سأنال اطافن ىدت اضيأ دركلا نم ةيسايسلا تاعاملا تعرش

 ةيسايسلا تاعاجلا ليثمت هقتام ىلع سيراب ىف(اشاب فيرش)ذخأ ذا . داليلا عيجج
 حلصلا رمت م ىلا ناتسدركلا نيتطيرخو نيترك ذم مدقف « اهلك ةيدركلا
 ةخرؤم نيتركذملا ىدحا تناكو . ةيدركلا ةمالا قوق>و بلاطم امهنمض:
 ىف ىرخالاو (م 1515 ةئس سرام 56ه ١؟9/ةئنس ىلاثلا داج 55 ) ىف

 ناك( م1515 ةنس ريمسندفو .(ماك"* سرام لوأ ما1؟*مةنس )

 دركلا نيب اةافتا ( اشاب رابوت صوغوب ) نمرالا لثمت عم عقواشاب فيرش
 ناددحي كرثشم نايبب حاصلا رمتم ىلا امدقت نأ هتجيتن نم نمدالاو

 00) . اههتيمأ قوقح هيف

 اياقب مهنأو اداركا اوسيل مدلاو رصنعلا ةرج نم مهنا ؛ ةيسايس تارايتعالا
 ةيرعلا فحصلا ىف اورهتشا اذلف . لصوملا ةبالو ىف مهدافحاو نييروشالا

 ةمغللا ىوس ةيبعش ةغل مهل سيل نا نيح ىف ؛ نيبروشألا ماي ةيبروالاو
 ىراصنةيقاميلاو مثموربتعا مالسالاردص ىف برعلازا نع الضف . ةيدركلا

 (حابص مايبي ةديرج ىف كرتشملا ىمايسلاناوبلا اذه رشن )١( مجرتملا. دركلا



 دم اكمذر

 (ماذ٠5 سطسغأ ٠١ ه1؟ع4 ) ةنسفف ( رفيس) ةدهاعم تيضمأ اريخأو

 .( مورضرأ )و(نوز,ارط ) تايالوف ةينمرأ ةم وكح فيل ًاتاهاضئقم نم ناكق
 ىندجنال انا دارك الابقلعتي امف امأ . ( 5  مهةداملا) .(سيلتب ) و(ذاو )و
 .نيرآلا دارك الل ىتاذلا مكملا نم عون ءاشنإ ىلإ ةداشا ىوس ةدهاعملا هذه

 دالب ىلونجو تارفلا قرش ىفاهوروصت ىتلا ةيمهولا ةقطنملا ىف نوئطتي

 .(قارعلا) و ( ةيروس )و( ايك رن ) دالبب ةدودحم « ًائيدح ةأعنملا( ةينمدأ )

 سيمتلا ىدركلا بمشلا ىلع ؛ حلصلا رمترثم نم رهابلا ماعنالا اذه نأ ىلع
 : ىغقت « ةديدشو ةيوق تاظفحن و طورشب ًاديقم ناك

 نوديرباوناك اذإ امف ةريغصلا ةيدركلا ةقطنملا هذهىلاهأ ءاتفتساب - ”>
 . :ال مأ كرثلا نع لاصفتالا

 رادصإو اهبسردل مالا ةيصع ىلع ءاتفتسالا اذه ةجيتن ضرعبو -

 -#ال مل القتسالاب اربدجىدركلا بعشلا ناكاذإ ررقي4 كلذ ءوذ ىاهرارق

 ىلإ رارقلا كلذ غلبي « لالقتسالل ىدركلا بعشلاةرادج ةيصعلا تررق اذ

 ءافلحلا عئاميال دملا اذه رمالا غلب اذف. هل نعذت نابع ىتلا ايك رت ةموكح

 ةيدركلا ةموكملا هذه دارك ىلإ اضيأ ( لصوملا ) دارك أ مامذلا ىف ذئنيح
 « ( 55 -55 ةداملا ) . ًايتاذ الالقتسا ةقتسملا

 ةيسايس تاروادم ىوس نكت مل ةيدركلا ةيضقلا نأ لوقلا ةصالخو
 قدشمتي ناكىذلا ىملاعلا رمتؤملا اذهو .الإ سيل ةصيخر تامواسم عوضومو

 .«اهربرحتو ةموكحلا بوعشلا اذاقنإ ىلع لمعلاو فاصنالاو لدعلا تاملكب

 ٠+ )ىف (نان) ةديرج ىفو« ( ما1؟٠ةنس رياربف ؟8) ىف لونب اّدسا ىف ةيكرتلا
 فلؤملا .( ٠6+١9 ةنس سرام



 لا

 رئاملكلا هذه نأ ء ءاعمج ةيناسنالا مامأ « ليلد عطسأو ناهرب ىلجاب تبثأ
 .عضوت م اهنأو . عقاولاو ةسايسلا ملاع ىف لولدم الو اهل ىنعمال ءةوج

 .تاخرصلا نأو ء اهلك ةيرشبلا تاءاجلا عادخو بوعشلاو ممالاب ريرغتلا الإ
 .بوعشلا نم نيدهطضملاو نيمولظملا بولاق قامعأ نم ردصت تناك ىتلا
 ةسايسلا ريمض ىلإ لصت ل« ةيسايسلاو ةيعيبطلا مهقوقح نيبلاط تاعاججاو
 عبرأ اومدقي ترأل رمتؤملا اذه ءاضعأب رمالا لصو ذإ . طق ةماملا

 .ءالؤه رب ل ىذلا تقولا ىف « نمرالا نم نينئا وأ نويلم ىلإ ةريبك تايالو

 اربدج «نييالم ةعضب ىلع هددع فيني ىذلا يدركلا بعشلا ءاضعالا

 .هدالب و ةنطو حب

 رت كم لبق نم يرشبلا فاصنالاو ةلادملا هجو تقحل ىتلا ةناهالا هذبغ

 ةربعو خحيرانلا سورد نم ايساق اسرد نوكت ناب ةريدج تناك« ىملاعلا حلصلا

 لماوعلاو بابسالا لبمت انسلو .لدعلاو قوقحلا بالطل رهدلا ريع نم ةغلإب

 ةناتسالاب تناك ىتلا تايعجلا كلت  ةيدركلا تايعملا ضعب اريخأ تلمح ىتلا

 .ةسايسلاب لاغتشالا ىلع -رمالا ىدابىف ةسايسلاب لاغتشالا اهتياف نم نكْلو
 لاجر فرعي نأ بجي ناك هناذ« بابسالاو لماوعلا هذه تناكامهم نكلو

 نمو ًانايحأ حلصلارمت كم ميلا تفتلي اذامل« ةيسايستيلقن أ ىتلا تايعججلا هتاه

 ٍنأمهللع بجاولا ناكف كلذ نوفرعي اونوكي مل اذا  نويقيقلامواتدصأم#

 ايضرغو ابروأ ةياغ تناك اذام من. خيرانلا عّئاقوو ؛ ثداوحلا قطنم نمهوفرعي

 ةدهاعم دعب امويف امون دتشت تناك ىلا ( ةيقرشاا تايالولا ةلأسم ) نم

 ىلإ ىرتتناك اهنأ فكشالف ةريبشلا ( نيلرب رمتؤم )ىةلدعملا ( سونافتسايإ )
 طاشن نأ اموهفم ناكف ( ىربكلا ةينيمرأ ) ءاشناو ةينامثءلا ةلودلا ميسقت

 هلو اجتنم نوكيال ء ةيسامولبدلا امتالواحمو ىمايسلا ةيدركلا تايعجلا

 نم ناك كلذل ىبروالا ضرغلا كلذ ىلإ ايدؤمذاك اذإ الإ ءابروأ ىدل اعومسم



 - مك

 لب « دركلا اهنم ديفت ال ةيسايسلا تالواحلاو ىعاسملا هذه نأ ىهدبلا
 هذه © رثيص > ةدهاعم تربظأ دقو . نييروالا نم مهراصنأو نمراآلا

 ةمطللا هذه نأ ىمالاو فسالاب ريدج وهاممو .انيب اروبظ ةرملا ةقيقحلا

 ةلفغلا نم مهنم ضعبلا ظقوت مل « دارك الا نييسايسلاب تلزنأ ىتلا ةيسايسلا
 اوبكترا امم رافختسالا ىلع مهلمحم ملو ءاهبف نوطغي نولازب الو اوناك ىلا“

 ةيسايسلا ةيعججلاعم كرثشت نأ نمعروتت ملةيدركسلا تايمجلا ىدحإ نإ لي
 . (م 1956 ءه 1١546 )ةنسنم ءادتب اةيسايسلالامحالا يف « ةينيمرالا:

 (تيملا ىكرتلا) شاعتنا نال .طق ةعاق ا مقت مل ةدهاعملا هذهنأةصالخلاو

 دعب« لوضتالا ىلع ريغملا قانويلا شيملا راحدناو:طاشنلاوةايلا هتداعتساو

 ةموكح عم ةيسنرفلا ةموكحلا مهافتو ؛ ( ةنطأ ) نمىمن رفلا شيجلا باحسنا

 1741١ ) ةنس ابلحت لحو ةيغال ةطقاسةدهامملا كلت لعج كلذ لك «( ةرقنأ )"

 ةريكملا ( ةينيمرأ ) نم لك توب ةيضاقلا ( نزاول )ةدهامم | م 19 م

 . اليوط ثبلت مل ءاملا تاماقف اهمأك اتبهذف « ديةملارغصملا ( ناتسدرك )و:

 ىلع ناك ذا . طمتف ( لصوملا ) ةلأسم ىف اذه دعب ةيدركلاةيّضقلا ترصحاو
 تررقكلذلو ؛لورتبلابةينغلا ةيالولا هذهاهب قحلت ىتلا ةيملا نييمت مم الا ةبصع
 زيلجتالا بلاطم قيقحنو « ةلأسملا هذه سردل ( لصوملا ) ىلإ ةنجل دافي ًاريخأ

 عيبد ةرغ] اهب نوادي ىتلا ءار الاو ىلاهأالا تابغر ىلع عالطالاو ؛ كرتلاو
 اذه ةبصعلا سلجم ذفت دقو :[ م 18584 ةئس ريمابس "0  ه14؟ةنس ىلا"
 دابك نم ةثالث نم ةنجل فلأف (م19؟4ريقون 1؟  ه ١45 )ةنس ىف رارقلا

 ويسملا ىتاثلاو ايراغنع لاجر رابك نم ( ىكيلت ) تنوكلا ممدحأ ىعدي لارا
 .نييكيجلبلاداوقلانم(سيلو: )لينولوكلاثلاثلاو ديوسلا نم ( نسور و. ف
 اهؤاضعأ ماتن أ دعب (م157هرباني ١١ه4١<1*)ةنسىف دادغب ىلإ ةنجللا تلصوف

 ايكرت ىف كرت وضع اهب قحنلا ةيكرتلاو ةيزيلجمالا نيتموكملا نم لك ةرايزب:



 ون

 .«ورجأو لصوملا ىلإ اميجج اورفاسف . دادغب ىف اهب قحتلا ًايقارع اوضع نأ اي
 .ةهيف مهمهم اومنأ نأ دعو ٠ . ةلماش تاقيقحم اهب ةقحلملا دالبلا عيمجج يفو اهيف
 .ةدحلاىذ 55 قمم الاةمصع سلجم ىلإ ايفاض اريرقت اومدقف مدالبىلإ اوداع

 : ىلأب امدالبلا هذه دارك أ نع هيف اولات ( م ١كم ةلس ويل و15 194

 لمجو دركلا نيفظوملا نييعل ىف دركلا ىلاهأألا تابغر ةاعارص بجي »

 ٠ تاىاحلاو تامفارملا يف كاحلاو سرادملاب ةيمسر ةغل « ةيدركسلا ةغللا
 .نأب ةيوق ادوبعو ةيفاكت انامض دركلا طعن ملاذإ امف هنا اًضيأ ةنجللا ىرتو
 ةيزيلجتا ةدهاعم لوبق نم نيتس عبدأ دعب ع ةلقتسم ةيلخاد ةرادا مهل ًاعنت

 .نولضف دارك الا مظمم نانءقارملا نع مالا ةبصع ةطلس لاوزو ؛ ةيقارع
 .ةيقارعلاةرادالا ىف ءاقبلا لع ءةيكرتلا ةرادالا ءاولتحم ءاوضناالا ىلإ عوجرلا
 . ( ؟  ةرقفلا < ةداملا 1١١ نس ممألا ةبصع ةنإل رب رقت ةججرت )

 . لصوملا ةيالو قاحلاب ارارق ةبصعلا سلجم ردسمأ ريرقتلا اذه ىلع ءائبف
 ,(ماؤ58 ةنسربوتك 1١ ١ )تاظفحم و طورشض عب ءادب ادعب ةيقارعلا ةموكملاب
 ةيزيلحمالا ةموكسملا ىلع :  رارقلا اذه نم ةئلاثلا ةداملا ةمجر' ىهاهو
 قيقحم اهلأش نم ىتلا ريبادتلا سلجملا ىلع ضرعق نأ « ةبدتنملا ةلودلا اهتفصب
 . ءاشنا نم قارعلا دارك "ال ءاتفتسالا ةنل ١ مب تصوأ ىتلا دوعولاو دوبملا
 . ىذلا ىفاضلا ريرقتلا اهنمض ىتلا تاحاتنتسالا ىف كلذو . مسه ةيلحم ةرادا

 00 . © سلجلا ىلإ هتعفور

 .ةموكملا يف تارمعتسملا ريزو لسرأ « ةبصعلا سلجم بلط ىلع ءانبو
 هئمض سلجلا ىلإ( ةنسربمتبس لولب أ ” ) ىفايهسم اباطخ هيزيطنالا
 و رولا فاصنا وح اهتين نسحو ةيقارعلا ةموكحلا ريبادت

 ا
 "ل



 كك رتلل َى ردكلا جنوأعم

 ةينطولا مهمناك رح ىف

 تضفأأ ىتلا ةيكرتلا ةينطولا ةكرحال ةميظع تامدخم ايكرتب دارك الا تماق
 نمرأألا ررق ىذدلا تقولا ىف ؛ ةرضاحلا ةيكرتلا ةيروبمجا ساسأ عضو ىلإل
 ةبجلا ةرخرتم ىلع ةيضاق ةبرض لازنإ ؛ اريبك اديضعت ابروأ نم نودضعملا
 ةدهاعم مهل اهتيهو ىلا ( ةريبكلا ةينيمرأ ) ىلع اهرطخ ةيكرتلا ةينطولا

 1 .( رفيس )'
 طساوأ ىف ةينيمر الا لاقير آةيروبجج تدشح «رارقلا اذ-هل ًاذيفنتو

 اهددبتتذخأو ةيلامشلا ةيقرشلا ايكرثدو دح ىفةب ركسعلا امءاوق(148 )ةنس

 ىلإ دركلا نم همظعم فل ءم شيجم (اشاب ركب هرق مظاك )ردابف « حايتجالاب

 نم نكمتو « ةدوكذ ما نسلانم ( ىلطسفأ ) روش ىونمدألا شيملا اقم

 ىف ركفي نأ اهب نكعال ةلاحىف هلمج 2 رأ دعب « ( صرات ) ىلع ءاليتسالا
 ألا فةيتيفوسلا ةيروبجلا ةموكح لخدت الولو . حايتجالاو ءادتعالا

 . ناقير اب ةئيمر الا ةيووبمجلل رأ تب ناكامل
 ريك أ نم ناكءاذه قرشلا شيجال رهايلا راصتنالا نأ ىف كشالو

 ةلاح ىف هنأال . دعب اهف ةرضاحلا ةيكرتلا ةيروهجلا ماعد ديطوتل بابسأالا“
 تقولا ف تناك  ىتلا ةيكرتلا ةينطولا ةكر إلا تناك ى نمر ألا شيجلا راصتنا:

 الو ءلحافا ىف اهدبم ىف لازت ال تناكو بونجلاو برغلا نم مجاب هسفن

 نأو + ةمق احل موقت الأ ادج لمحتملا نم ةيقرشلا تليالولا ىف امش

 . قافنخالا ماع قفحي

 ويسنرفلا اهدضعيو ةينمرالا تاوقلا ترحدنإ اضيأ ايكيلك ىفو اذه
 همظمم ناكىدلا( اشابنيدلا حالص )شيجمامأ, ( ةريبكلا ةبنيمرأ ) ءاعنالا



 ل 9مل لح

 ةريبشلا ةرقنأ ةدهامم دقع ىلإ نييبسنرفلا رطضإ ام ء دركلا نم افلم
 .(اة؟؟ةنس )

 57 ةيقرشلا تاحاسلا ىلع كرتلا نيينطو# دركلا نوع رصنقي ملو

 ( ايواقس ) كراعم ىف ىلجنت ةميقلا ةمدشظلا كلتو نوعلا كلذ ران 1نأ لب طقخ

 تحجتنأ ىتلا ىرسكلا ةكرمملا قو ( ىتوأ نيا )و ( راصح هرق نويفأ) و
 . نانويلا راحدناو ىتاهلا راصتنالا

 نأ ىف كش الف « ةيضاملا قئاقحلل اهمز' الجسمو الداع خعراتلا ناك اذاف
 كنت نيب لخشتل ممشلاو صالخالا ىبنذم ىلع ةلادلا « هذه دركلا تامدخ
 تابلقتو رهدلافورصاهودعال ةدلاخ ةحؤص «ةهازنو لدعبةلجسملا قئاقملا
 : . نمولا

 ةريخالا جيناتسد رككلا تاكرخلا

 تماق « لصوملا ةيضق سردي ممالا ةيصع سلجم ناك ىذلا تقولإ ىف

 خيشلا موحرملا ةماعزب ( ركبرايد  طوبرخ ) ةقطنم يف ىربك ةيدرك ةدوم
 ءرملا هيفردصلن ىذلا نمزادعب نحي لو 2م اوجم ها ؛+*)ةنس ىف ديعس.

 اهتقيقحنالا ةياغل فرعت ملذإ . اهنلتوتلا تاكرملا نأشو اهنأش ىف اهزأ كح
 . اينودح ىلإ تدأ ىتلا ةيلصالا لماوملاو بايسالا ىه امو

 ثيح نم امنأ هيف كشالامف «لماوعلاو بابسالا هذه تناكاميموأ

 .ماليالا دشأ ةيناسنالا ريمض ملؤتو بولقلا ىدت جنأتنلا

 كلت ثراوكلا هذه لحن نأ ديدشلا فسالا ىعاود نم نإ اقح

 « ةيماس قرطب نيفرطلا نيب ىدلا فالخلا لحي نأ ينمتأ تنك مو . دالبلا
 نيذللا عازنلاو قاتبيلا لدب « ةعدتلا امومظالع مانولاو مالببلا دوس نأو

 يف ةمينلا نأ نظأو . ءاوبلا ىلع نيفرطلاب تابكنلاو ثراوكلا لوز' ايبسس



 د ميول

 .ةبلعبجي ناك ذإ . دركلا قود ةيكرتلا ةموكملا ىلع رثك الا ىلع عفت كلذ
 خمتامدخابس الوء ةفااسلا نورقلا ىف اه دركلا تامدخاهردق قحردقت نأ

 سيسأتىلإ اهب لوصولاو « لوضنالا ف ةيكرتلا ةينطولاةكرحلا حاجتال ةريخالا
 ةقحلا دركلا بلاطمل ةلادملاو فاصنالا نيمب رظنت نأو . ةيكرتلا ةيروهججلا

 هتاقحدق كلذب نوكتف ٠ ٠ موباع نبغلاو فيحلا عوقو نيبو مهنيب لوحم نأو
 ةيعيبطلا مهقوقح مهم رحت الأ اهلع ناكو . ىذالاو رارضالا تعنمو ءامدلا
 ىف أجلت نأو « ةيئارمعو ةبماع ةضبن مهضوبن ىلا ىضقت نأ اهنأش نم ىتلا
 جاورالاو سوفنلا ف ىبدالا اهناطلسراث 1ث ىلا؛مهبلع ىداملا اهناطلس زيزمق

 ةيعيبطلا قوقحلا هذه دركلا حئم نأ معلا قح لمت نأ اضيأ ىنبني ناكو
 ةيدام تارك ايسكو اهدي لب « ةيكرتلا ةك احلا ةوقلا رضيلا نكي ل

 ةمعفمن وكت نأ لدب < لئنيح دارك الا نيينطولا بواق نال . ةلاحم ال ةببدأو

 .ىمسأب شيت كشالو تناك - مهتموكح لامجأ تقمو كرثلا نم روفنلاب
 ةلاسبلاب 20 رهتشملاىدركلاس معلا نأ نعالضف « نانتمالاو ركشلا فطاوع

 ةيهافر دايدزا ىف ايوق الماع لازيالو ناك.خيراتلا روصع فلتخم ىف مادقالاو
 در ىف يرابيال امفادمو ؛ حلصلاو للسلا ةلاح ىف اهمداعسو كرثلا ةموكح

 الف كلذ عمو ءالبلا دادتشاو برحلا ةلاح ىف اهنع ءايوقالا ءادعالا ةيداع
 هللإ اهعوزنو لالقتسالا ىلإ ابليم بومشللاو ممالا ىلع ركني نأ دحال نكمي

 هذاك نم نئاكل سيل ىلا ةيساس لاو ةيميبطلا ابةوقح نم اذه نال . ةيرحلا

 برملا ءاماع ريهاشم نم ( ىسولالا دومم ديسلا )موحرملا لوقي )١(
 ىصخشلا هداهتجا بسح(44١ صم جىناعملا حور) ىمسملاهريسفتى نب رخاتملا
 ةروس ىف هرأ كذ درو ىدذلا موقلا ظفل نإ نيمدققتملا ءاملعلا نم هريغدابتجاو

 ل 00 0 ل 0
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 «كاانه ام ةباغو ٠ هيلع مول يأ هيلإ ةجوفاوأ هن بوعشلا نم ًابعش ريعي نأ
 نيروننملا اهاحرو اهمداق ىلع امسالو بودشلاو ممأالا هذه لثم ىلع بجي هنأ
 قرللا لبا وقيقمن ءادوذومسي مل ةياقوةده ةيرملاو لالقتسالا اولمجم نأ
 اوظفاحي نأو ء لقملاو معلا كح نع اودعتبي نأ ريغ نم « ةيداسلاو ةعوردملا
 امناوأ لبق ةيحضتلا ىلإ اوعراسي الف « ناكمالا ردقب مطاومأو ميحاودأ ىلع
 لمعلا « ةرارح لكب و صالخا لكب مهيطاومو مهناوخا عم اوفتاكشي نأو
 ممدشر الوأ اوتبثيل ةيداصتقالاو ةيركفلا ةضبلا ليبس ليبس يف ةيماس قرطب
 لصوت ىتلا ىف اهدحو رومأألا هذه نآل . قئانسنلا يعيوصتو قايعالا

 اذهف موديالو موقي.ال لالتتسالانأ اوماعيلو اذه. لالقتسالاو ةيرحلا ىلإ
 ةلايو هذه ةلاحلاو كلذ نوكي لب « ىغفتملا لبجلاو رقفلا ماود عم رصملا
 نم نيبلغتملا وأ بناجأالا ىدبأ يف ةبوعلأ مهلعجي ذإ . . بوعشلاو ممألا ىلع
 . فورظلا مط تءاش امفيكو اوءاش فيك مهب نودبتسي نطولا ءانبأ

 هذه لثم وحن اهنقوم لمجت نأ ةكاملا ةوقلا ىلع ىضقي بجاولا نأ اك
 هدلو ىلع فمي ىذلا دلاولاك ةرصانمو فطع فقوم « يمألاو بوعشلا

 ىتلا ةعيدولا وممن هلامعأ ىف هاشخيوو هللا فاخي ىذلا ىصولكو أ «هاطخ ددسنو
 ىف هتارصت ىف هللا فاخي الو هريمض ىعارب ال ىذلا ىصولا لثف . هدي ىف
 ةعيدو ىه ىتلا بوعشلا قوقح ىعاري ال ىدلا ناطلسلا لثتك « 00

 هلامعأ نع لوؤسم اذه نأ اكف . اهنضهنو اهبقر ريس لقرعيف هب
 ءاممح ةيناسنالاو هللا ا -
 .ىلإ ىدؤيامىلإ الإ رظنتال ةك احلا ةوقلا تناكاذإ |و . باقعلاو باتملا قحتسي
 موديال اذه نأ قئتلف ءاط ةعضاملا بوعشلاو ممأألا ىلع اهناطلس ةدم ديدهت
 نيعضاملا نيموكمحملا ءالؤم روفت الإ كلذ ءارو نم ىنمتأل اهناو « اهل
 . تامزأالاو ةدشلا تاتوأ ىفامس:ال ء ديد فلا مدقحو

(1) 



 0ك 0_3

 ظ عباسلا لاصفلا

 ١ ةيعامجالا هتأيحو ىدركلا بعشلا عئابطو روص ع :

 ةساردب « نمزلا نم ةدم اولذتسثا نيذدلا ابيرقت برغلا ءاسلع عيمجج نا

 نحس نايبتلدحاو ماع لاثمكانه سيل نأىلء اوعججأ تاعوضوملا هذه لثم

 ىتح تلمع ىتلا تاساردلا نم دافتسي يذلا لب « ةيلصألا ثروصو دركلا
 . () نحسلاو روصلا كلنل ةلقتسم جذامت ةميرأ كانه نأ وه « ناالا

 مهنا ىلالا ىدركلا بعشلا لوصأ نأ ىلع لدي اذه نأ ىرأف
 ةسناجتم بوعش ةدع ىلإ عجرت  ىناثلا لصفلا ىف انركذ امسح  نيمدقألا

 ( وتوعد رك ]بومع ىو + ةفور الا ةدحتمو ةئقا ةيداغتمو لضاألا

 ( وللول )و (ديم ادام )و ( ىريان ) و ( ىرابوش ) و ( وشاك_ ىاساك) و
 نويئاصخالا اهرك ذىتلامئابطلاو روصلا)ا (ةيمالسالا فراعملا ةرئاد) لوقتو

 قيرفلل ااحسو لاكشأو روص الإ ىه نا «دركلا _:رع « نيقرشتسملا نم

 دحأال نكمي الو . يدركلا بمشلا نم« هب لاصنالا مط حيتأ ىذلا ليلقلا
 خلا . . . وايناد روتكد « فوكيناخ ء تسوهود لئم نيقرشتسملا ءالؤه نم

 عيمج نع ةمطاقلا ةلدأألاو ةيملعلا ق رطلاب ةمحدم ةحيد# ًاماكحأ ىلمعي نأ
 . ًادج ةريثكلا ةديدملا هراثهو ىدركلا بعشلا دارفأ

 ءافللا ثارت ) باتك عجار لاكشألاو رولا هذه ىلع عالطالل )١(
 .فلؤملا . جنل .قرشتسملل (ةيفيمرأ ) باتكو ءسكباس كرامريسل ( ريخآلا



 وو

 هنم دانتسي « ةيدركلا راشعلا نع مبق لودج ن آلا انلوانتم قو اذه'

 نايبتل فاكر يف اذه نكلو . ةفلتخلا مرءافع لزانمودركلاراشتنا لاحم نايج

 تاقيقحم وقيم اسارد ىلإ جاتحي ىذلا ىوبحلا عوشوملا اذه ىف قئاقحلا
 ىنذت الق . هنع حوضولا لك ةحضاو ةحيمص ةركف نيوكت نكيل « ةيفاو
 . (1) ةيماعلا طورشلا اهمف رفوتت ال ىتلا تافلوملا كلت ضمب « نذا هيغ

 فافنلا )١( . ةزراب فاصوأ ةثالثب دركلا نيب ةيعامجالا ةايحلا زانمت

 فصولا اذهو . مهلع ًايبنجأ نوكي دقو « ناكن م انثاك معز لوح دركلا

 ءايمح ةعاطا معزلا اذهل مهتعاطا (ب) .لدبتي ال ًايخيرات ًاديلقت نوكي داكي

 تاقبط ىلإ مهماسقنا ( ج ) . كلذ ىف ةيخيراتلا ديلاقتلا ضءب ةأعارس عم.

 . ( فرح باصأو عارز ) . ةيعامجا

 ىف ةئفادلا ةربزجلا لوبسدصقت تناك ىتلا ةرايسلا ةيدركلارئاشعلاو اذه

 الإ نأ الا كلذ لمفت داكست ال « لحرلا ةيبرعلا رئاشعلا راوجب رةتستف « ءاتشلا

 نطونم امإو رايس فصن امإ ةرضاحلا ةلاحلا ىف ةيدركلا رئاشعلا بلغأو . ًاردان

 لحري رايسلا فصنلا قلرفف . ةملك-لا ىنعع لحر كانه سيلو . نطوتلا ماه

 ةريشمك . ةئيعملا تالحماب اهبف نكسيو باضحلاو لابجلا ىلإ وجلا بسح افيص

 تاوطلاو ديداخأالا تاذ ىضارألاو ةيلبملا دالبلا ابلاغ نكست ىتلا فاجلا

 اولئمدقف « امةقطنم ىف نيرقتسملا ودركلا نم نينطوتملا قيرف امأو . ةةيمعلا“

 ًادارك أ مثوامؤ-ءالماك ًايموق اليثمت ىدركلا رصنعلا ريغ نم ةقطنملا كلت ناكمع

 ناطلسل اومضخ دارك أألاب نيجرتمملا قاكسلا ءالوئه نأل . هوجولا لك نم

 روتكد « فوكيناخ « تسوهود ) نيقرشتسملا تاقيقدت لثم )١(

 )م اههه  هاها) ةنس عبط ىذلا (رتناك)ويسملا ٍباتكو (ل.. . وايئا>:

 ١ فلؤملا . () ةيراصنالاو دركلا عّتابط نع تاظحالم )' مماج
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 جييلع ءالؤه مهنا ريج ءادتعا نم مهسفنأ ىلع ةظفاحم  مييلع ةدفاولا رث ءاشملا

 ليع يدركلا نأ ةلخلا فو. مهب كاكتحالا ءارج نم مهحلاصم عايضل ًاعنمو

 . اليبس اهلإ دجو اذإ اهم رفني الو رارقتسالاو نطوتلا ةايح ىلإ هعبطب
 مدا دعتساو مبطاشنب ءاهنم ىلامشلا مسقلايسالو (ةريزإا) دا رك أ ترهسشا دقو

 مييلع اوقوفتو برملا مهناريج اوزب مهلا ةجردل « ةحالفلاو ةعارزلا لامعأل

 كوبدنه ) لوقي ثيح «ةعانصو ةراجمو ةعارز نم ةيندملا لامألا عيبج ىف

 هيناتيرب ةيجراخ ةرازو هتردصأ ىذلا ( ايسآ ىف كرتلا ) باتك ىف ( هال ةرمن

 . « دارك الل ًادج ميدق نطوم ةريزجلا نم ىلامثلا ممقلا نا رهظي 2 . ىمظعلا

 .لامعألا ةعيبطك _ ةيدركلا رئاشعلا ىف ةيموقلا تافصلا عيمج تسيلو
 عو نمو اهلك ةدحتم خلا . . . . ةماعلا قالخ الاو تاداعلاو ةيمويلا

 .تافصلا كلت نيب ةزراب تانالتخاو اورف كانه نا لب « طقف دحاو

 .ىق دركلا نع مام فصو ءاطعاف . ًاييرقت رئاخعلا عوج: ةيموقلا انازملاو

 ةلاح نع ثحبلا ىعدتسي كلذ نا نع الضف « ةقيقحلا نع اندعبي نأشلا اذه

 :(فورازايايكيت ) ذاتس الل ةميق ةسارد كانه نا الثف . اهتدح ىلع ةريشع لك

 كك« ليلق ريغ ادمب ناتسدرك زكرم نع ديمبل ( ناقيدآ) دارك أ لاوحأ نع
 نع ةبيق ةيتلغ تاسارد( نوس )رجبملاو ( خب ) روتكدلا نم لكل نأ

 : (يين كينو«نافرومو« نايلك ارآ) مالع الا تافل ئم امأو .( ةينايلسلا) دارك أ
 . ( ةيمدأ ) و ( ىركم ) دالب دارك أ نع ةقيش تامولعم ىلع ىوقحتف

 .هثرهظأ ىتاللا تايد ركلا ءاسنلا ءاممأ ضعب ( همانفرش ) باتكركذيو اذه
 .نسنفرعف « ةماعلا ووم الا ىلوتل دادعتسالا نسحو ةردقملا نم اريثك اًئيش

 .نممم ًاضعل لاق ( روواك ) رهلكلا ةريشع ءاسن ايسالو ٠ ةسايكلاو رييدتلا

 ..هتارييش رك ذلاب صخم ٠ نيياح الا ضعب ىف لئابقلا ةماعزو رث ماشعلا ةسائر نيلوت

 .4 قلخ هلدام ) و ةيراكملا ( ناخ هميلح ) ؟ ثيدلا خبراتلا.ىف دركلا ءاسق



 ل ل

 . ةيناوشلا ( سجون اخوك ) مما اًضيَأ ىسنن الو . ةيجبلل#
 نم ًاريثك اوفلأ نيدآلا نيقرشتسملا لضف ركنن نأ انل س يلف كاذ عمو:

  مهمئابطو دركلا تاداو لاوحأ نع ثحبلا ىف ةميقلا لئاسرلاو بتكلا'

 لف كلذ ىف عرثك أ ًاداحأو . ةيعامجالاو ةيموقلامثايا ع سرد ىفو مطاكشأو

 بتكلا كلت نع تامولمملا ليصفت نأ ريغ . ةقيقملاو قملا نع اريثك دعتبيب
 نيددلا ىلع انه ريشن كلذل . هب صاخ فل وم عضومىلإ « ةقيقح جاتحم رداصملاو

 « عيضاوملا هذه نع ةيفاو تامواعم ىلع لوصحلاو قيمعلا ثحبلا نوديررب

 هباتك ىف ( ابايردنسكلا ) ويسملا :رم لك هبتك ام ىلإ اوعجري ناب
 ويسملاو( امل. هه 1915 ةنسا ناتسدركنعتاساردو تاظحالم ةعومج (

 دحاولا دل لا ىلاو ؛ ( دركلا نع تاظحالم ضعب ) هبانك ىف « نيتيكين »
 ويسملا باتكاذكو . ىريكلا ةيزيلجتالا فراعملا ةراد نم نيرشعلاو
 ناتنس) باتكو . ( ةيدركلا دالبلا فةحايس ) ىمسملا ( ردنب ىرئهإ)
 ( ناتسدركو ةريزملا ىفةركئنم ةحايس)باتكو. (ىاه)نتباكلل ( ناتسدرك ىف
 .سكياس كرام ريسل ( ريخالا ءافلخلا ثار' ) بانكو « قوس » رجيمللا

 ةلاحرلا ءاماعلا نم مثرشاعو دركلا ىأر نم لك نأ لوقلا ةوفصو
 يدركلا تافعل ليلا هود رهظأ دقف « نمزلا نم ًاحدر « نيببانلا

 ةيزيلجالا فراسملا ةرئاد » نأ كلذ نف . ةديدملا هايازمو ةنيتملا هقالخأو

 : أيام ىلع تصن « ىربكلا

 مدقنلا نم تغلب ىدركلا بعشلا ىف ةيلئاعلا لاوحالاو ةيلزتملا نوؤتشلا »
 فويضلل بح .ةريغلا ديدش باقلاٍس يط سوشل ىدرك_!ف. ايلتع ائلبم قراو

 سوفلا ءاسن نم اك أ ةئيربلا ةيرحلا نم ريبك طسقب عتمتت ةيدركلا ةرملاو
 هتاجوزلا ددعتىلإ نوايعال امو“ دارك الاو . ةبجحم ريغ ةرفاس ىبف كرتلاو



 ا هيو

 « اريثكصقرلاو ىتيسوملا نوبحيو . مهنه ءاينغالا ضعب ىوس

 . دئاقعلاو نيدلا - ؟

 هتادقتعم ىف ةميق تاسارد ( (1)مدق ناريإ ميرا ) باتك بحال
 .ىرخالارسمانعلا نمءامدقلا مبماريجو ناريإ ةبضه ىف ىرآآلا سنجلا ةنايدو

 <« مهغلو ناريإ ىف نيير و الا ءامدق تادقتعم نأ ىلع تاساردلا هذه لدتف

 هلرقلا نو ايف هنأو ٠ . مهغلو دنم لا ىف نييرآلا ءامدق ةنايد عم ةدحتم تناك

 لكل راصو ميضعل نع اواصقتإ « داليملا لبق عساتلا نرقلاو رشع عباراا

 عضو ها لإ ير ةلددسم ةعلو ةصاخ ةديقع مهم 07 مق

 «اوقالا ضعب 00  تاساردلا هذه فالخ ىلع انه 0 نأ بجبو
 «(سورغاز لابج ب وعش ) ماليعلاو ىاساكلاو ولثوللاو وكلا لثم ةيرآلا
 نييرموسلاب « عر اتلارؤ نم طالتخالا ببسب اريبك ارثأت هوجولا لكنم رات دق
 .اننأ كلذ لاثم . رثأتلا اذه نم اًضيأ مهتادقتمم صاخت مل اذلف . نييداكالاو

 تاوقلا عيجج لثمت نييلبابلا ةط اكةآ « ماوقالا كلت نم نييساكلل نأ ىرت
 مباتك « اتسثآ دنز » لوقيو. [* لصفلا ]. ةينوكلا رهاوظلاو ةيعيبظلا
 سرفلا« نييديملا)ىلوالا ةيرأ آلا ماوقالادئاقع ناب ف سدقملا نييتشدرولا

 ريحا امهنيئيش سيدقت ىلإ عج ماوقالا ءالؤه ةديقعساسأ > . ( مهعورفو

 نم رداص رومالا نم هعفتيو نقامتالا كيفن ىذلاف .٠ مالظلاو رونلا وأ رشلاو

 نفت ىتلا ىناملاو لامخالا نأ ام . . . راطمالاو ءوضلاو قزرلا لثم ريما لل

 اسس سس بسل

 فلؤملا .ًاقباس ةلودلا ريشم « اينري نسح هوه . )١(



 هذال

 ظعتلاو فانجلاو تامزالاو ثراوكلاو ضارمالالئم « هديغتالو ناسنالأ

 هنوبحيو لوالا نودبعي اوناكف . « مالظلاو رشلا هل ١ نم ةرداص هالغلاو
 هل نوميقيف مهل هررض نوشاحنيو ىلاثلا نوشخمو ضحملا ةناسحاو هلضفل

 دقو . ةصاخ ةينيد تاجانمو ةيعدأ ةوالتب تاوعدلا هيلإ نوعفريو ثاواملا

 .ناهكلاوةرحسلالامعال ةيلصأ دام ء دمنامؤ تاولصلاو ةيعدالا كلت تراص

 ةطآمدقأ نم تناك ( ربه - هريثم - سمغلا ) ناف اذه ىلع ةوالعو
 4 ١ (زمره ) نيب هل الا اذه عشو(اتسك 1) قاتسسب الا نأ ىتح « نييدآلا
 هناحبس هللاذأ ؛ةيتشداورلا ةديقعلا بسحب و رشلا هل "1 ( نمي رهأ ) نيب و ريما

 هل الا اذه ناكو .اهلعءاضقلاو رارضالاو رورشلا ةلازاي رسمشلا فاك ىلاعتو

 دعب واذه . (ىناثلا ريشدر أ )دبع ىف ةينيمحالا ةكلاملا ةرسالل ًايماح سمشلا ىنأ
 يف هذه سمشلا ةدابع ترشتنإ ةيقرشاا دالبلل ربك الا ردنكسالا تاغوتف
 .( 551١ ص ميدق ناريإ خيب هران ) . اضيأ قيرغالاو لوضنالا دالب

 باحسلاىأ ( انمِيريُث هر هو ) لثم ةل1 ةدابع نإ « نيخروملا ضءب لوقيو
 ناكف . ذئنيح نارإ ىلرآ نيب ةعئاش تناك« سمشلا ىأ ( هريثم)و عمادلا

 باحسلا نأو ةرصابلا ءامسلا نيع ىه سم_شكلا نأ نونظي نوبر آلا ءالوثه
 .اهبا وه عمادلا

 ضعب نودبعي دنهلا ىلدآ لثم اوتاكنارإإ ىنرآ نأ لوقلا ةصالخو
 اوقترإ ءدونملا ءالوله ليق يأو « ةينوكلا رسانملاو ةيعيبتلا رعاوفلا

 (233105165 تشدارز ) ميلامت لضفب ريدق دحاو هلإ ةدايع ىلإ

 ةيتشدارزلا ةديقعملا

 ادشرم امإو ةقيقح ةقيقح ابن امإ ةميدقلا ةيرر آلا ةمالا ىف ( ت 20111

 ناك نيأو « « ميظعلا لج لجرلا اذه دلو ىتم انيقي ملعنالو . ةداعلا قوف ًايعامجإ



 ل و

 هباتك قل ىتمو « بستني ةير آلا ماوقالا نم موق ىأ ىلإو « شاع فيكو

 ن الا ىتح نويئاصخالا ءاماعلا قفتي لف 8 كلذ ناكةغل ةيابو (اتسف ؟دنز )

 قاصخالا ( نوسك اج ) رتسملا ءاملعلا ءالؤئه نف . نأشلا اذه ىف هىث ىلع
 يناثلا فصنلا ىف دلو( تشدارز ) نإ 2 لوقي« ةيتشدارؤاا 5 ةديقعلا ىف مظعلا

 سداسلا نرقلا نم لوالا فصنلا ف ىفو#و . (م. ق) عباسلا ذرقلا نم

 ابسفت ةيت_ثدارزلا تاياورلا نكلو .اضيأأ ايمطق سيل اذهو .« ( م. ق)
 ثب ىف عرشو ( م ٠ ق ) عباسلا نرقلا ىف دلو حلصملا وأ ىنلا اذه نأ ديفت

 فصنلاطساو/ىف تام ىتح( ةيمرأ ) ةريحمب ءىطاوش ىلع هتوعد رشنو هيلاعت
 خيرات ) هباتك ىف لوه رتسملا لوقو .(م. ق ) سداسلا ثرقلا نم لوالا

 تشدارز )نأ ةميدقلا تاياورلا نم دافتسي هنإ(005 ص مدقلا ىندالا قرشلا

 (تشدارز)ذ ا[ ًاةيتشدارزلا تاياورلا نمفخويو.ءابيرتت(مقه949 )ةنسدلو

 تازجعمو قراوخ شم هنم ردص هنو (بسيشرواوب ) ىعدي نم لجت ناك

 اولواحو هيلع اودقح ناهكلاو ةرحسلا نأ ىلإ ىدأ امتءهتلوةطو هابص مايأ ىف

 نبرشع رمعلا نم ( تشدازو ) غلب الو اذه . كلذ نم اونكمتي ملف « ةلايتغا

 سفنلا ةضاير ف ذخأو دوجبم لحم ىف مهْنع يوزناو سانلا لزتعا « اعيبو

 ( ايتيئاد ) رهن "ىلطاوش ىف سانلا اعد هرمع نم نيثالثلا ىفو ٠ ًاديرف ادعو

 قادواج)ذأو « تدابعو هلا ةفرعم ىلإ « ( (نكارا) ) سراارهل هنإ لاقي ىذلا

 ثيح( ()دزماروهآ ) ةرضح ىلإ (تشدادز ) لقن ( قابلاو دلاخلا - سدقم

 ىلتفل نم فلؤألا ( دزماروعآ ) وه ( زءروه  زمرع ) ةلك لصأ )0(

 ةمهلآ نم 4 )ال امما ناك ( اروسآ - اروهآ ) ظفلق . (دز١)و و ( اروهآ )

 ( ىفم امف ةدحاو تناك نيديلبلا الك ىلاهأ ةديقع نآل ) نارباو دنهلا ىبرآ

 فلولا .٠ لقاملا هانعف ( دزه دزوم ) ظفل امأو



 د ريس

 تح ناتسكس ] « ناروت > دالب نيب داشرالاو ةوعدلاب موقي كقذ دعب ذخأ

 اولاح دبملا كلذ ىف نيدلا لاجر نال . ًاعفت هدجي مل كلذ نكلو [ ناتسجمح
 . هاعتيم نيبو هيد

 (ساتشيو ) ىلإ ( دزماروهآ ) نمرمأب ( ت تشدارز ) بهذ كلذ دعبو

 ةياده نم « ديبج دبج دعلو نيئنس لالخ ىف كلانه نكمتف ( رتخاب) 3

 ( بساماج) ري ولا نأ م6 هتلاسرب قاميالا ىلع هلمحو هنيد ىلإ روك ذملا م املا
 ىلإ ىضفأ ىذلارمالا « هتنبأب ًاريخأ جوز“ ىتح . ًاريبك ًاديضعت كلذ ىف هدضع-

 ( اهساتشيو) قانتعا دعب امسالو « )١( اريبك اراشتنإ ةيتشدارزلا ةنايدلا راشتنا

 )١( هتصالخ ام هباتك ىف لوه رتسملا لوقب :

 هر“ نم نيعبرألا ىف وهوناسارخ ىف هتلاسر غيلبتب ( تشدارز ) ماق
 ةنيدم 1ترم ىلبرغلا بونجلا ىف ( هزيشروت ) ءاضق ىف ( رامثيك ) ةدلب ىف

 (بساتشي و)قانةعال ًاراكذت ةريهشلا(ورسلاةرحش) سرغو ؛ ةيلاملا (دهشم)

 ب ه0؟419)ةنس ةباغل تيقب ةرحشلا هذه نإ لاقيو . ةيتشدارزلا ةنايدللع كاملا“

 اهبشخ لامعتساو اهعطقب ( لل ىلع لكوتملا ) ىسابعلا ةفيلخلا ىمأثيح ( م مح
 قارعلاب ( ىأر نمرسس - ىرماس ) ىف هديش ىذلا ىكلملا رسمت ىف. .

 كا ء(سو.راد) دلاو ( اساتشيو ) ناك ( تشدارز ) دمع ىفو اذه

 دوعتاذه ىلءو [ كملي فصوي ناك ( سويراد )ذأ رهاظلاو ] . ناسارخ ىلع

 اذه نأ ىلع لدن ىرخالا تاياورلا نأ ع ( سويراد ) كلملا ىلإ ةياورلاهذه

 ةياورلا هذه خع.ران حص اذاف . ةيتشدارزلا ةنايدلا قنتعا ًاضيأ م احلا وأ كلملا
 -ايساتشنو) نبأ سواد يدانن مدحاو عوبسأب لقأ (تشدارز ) رم ناك

 ا ذه تشدارزا نوكي نأ ًادج لمحتملا نمو . ناربإ شرع ىلع ( سيساتسيه.

 ىر ذإ . ةيقالخالاو ةيلقعلا ةبجولا نم ( سويراد ) نيوكن ىف ريبكرثأ»
 نوتسهم ) ىف نايعلل ةلثاملا ةعدقلا ةيناربالا تافلخلا ىف اها رئألا كلذ. (

 نيذدلا ءامدقلا سوجملا ملاعت نم اجتان رئآلا كلذ نوكي نأ اضيأ لمتحيو.



 "ذه . . ىرغصلا ايسآو دنحلا دالبو ةيناروتلاو ةيناربالا دالبلا عيج قءاش

 ةهراثأ دقناك ةينبد برحىف ةخوخيشلا نس ف وهو ( تشدارز ) لتق دقو

 رظن أ ].( بساجرآ ) ىعدي(7١نيبن ورطا ش ويجدئاق ناكو ىو يطا بعشلا دض
 .[1688 -؟ه5؛ ص ىسرافلا يدق نارتإ باتك

 تشدارز 2 ميلاعقو ءىدايم

 ىرخأ ةيواهي بتكض مل نمو ( انس 1 )(0 قاتسبالا باتك نم ذخوتي

 اذه نم صخالتيو . ةرسع ند رثكأ هميااعتو ( تشدارز ) تاعالصا اومواق

 ةنايدلا قنتعا مظع كمله لوأ سيل ريبك_لا ( سويراد ) نا وهمهاظلا نأ

 ملامن دن اقع نا رهاظلا نأ حررصتلا انناكما ىف نان كلذ عمو. ةيئشدارزلا

 ناك  داليملا لبق سداسلا نرقلا ىف ربظ ةمئرقح وه ناك اذإ ( تشدارز )

 سداسلا نرقلاف تداس اهنا ىتح« نييناربالا فطاوعو راكفاىف غياب ريثأت ا

 .ناريإنم عوبرلاكلت ىلع رطيسملا ديحولان بدلا تراصو ؛ ناربإ قرش مومع
 اهثدحأ ىتلا ةيعاتجالا تاروطتلاو ةينيدلا تابالقنالا نا لوقلا ةوفصو

 ًادج ةريبك ةدعو 2( سوبر اد ) دبع لبق تئدح اهلا دبال ( تعدارز ) نيد

 ءامدق ةطآ نوسدقي اوناك ( نييناّدمىلا ) نا فاخ ريغو . نييناتيملا ديع دعب

 اوناك ثيح ( نبوعا ) و (انوراو ) و ( اردنيا ) لثم ًاريبك ًاسردقت نييرالا

 ةيرآلا ةطالل ًاريبك (دزماروهآ ) قاكو ٠ ةيموقلا مهتطآ بتارم ف مهنوعضلا

 قاتثس هلا باتك ىف ةملالا هذه ءامسأ تركذ تيح (سودءراد) كاملا دبع ق

 مسالاو اذه. (انيهنوين) و ( نيوسآ ) و (اردنيا) ممرلا اذه ىلع ( اتسفآ)

 ىنعع ناريإ ىلاهأ نيب نأ الا فورعملا (ويد) وأ (زاويد ) دعب ايف راص ىلاثلا
 اذه نا ( نييتشدارزلا ) ةياور ىلعف )١( فلؤللا . ناطيشلاو تيرفعلا

 باتكلا اذه ناد( نويسربلا ) باتكىار ىلع (0) ( ىتارون) بمعلا

 .هكروس (؟١) نع ةرابع ناك وهو نيياساسا دبع ىف بتك سدقملا ىتشدارزل#



 ع وو ل

 .وونلا نيئيش نم ملاعلا قلخ : ًادبملا اذه ىلإ عجرت ( تشدارز ) مهلاعت نا
 .وسلمتو ةرم هذه بلغت . ماصخلاو برحلا ىلع ناتبئاد نانوقلا نانابف ؛مالظلاو
 شويجاهدحأيف . نيفلتخم ني ركسعمىلإ مسقنم ةنم ملاعلا اذكهو « ةيمىرخالا
 .(دزماروهآ_زمره] ىعدب لو هدا شيمجلا 5-5 مالظلا شويجىئاثلا ف ورونلا

 نينواعملا نم ةنس هل زمرهف.( وين ركبت -نعيرهآ ) ىمسي ىناثلا شيملا ريبكو
 ةرضح ىف نوفقي ( نوسدقملا نودلاحلا - ناتنيسشميك ) مما مهيلع قاطي

 ءالؤه ةطساوب ايندلا كمي ( زمره ) )نا ىنعأ ؛ هماوأ“ ند رظتنم ( زمر»)

 الثف « ةمبر ألا ةعيبطلا رصانع نم رصنع ةيامحب لكوم مهْنم دحاو لك نيذلا

 دع ؛كانهو . ضرألل ( زمردننسا ) و «رانللل كوم ءالؤه نم ( نمهب ) نا

 عل نم تايآ عضب و ةدحاو ةروس ىوس اسهنم انلصي مل( باتك )
 . ةيتشداررلا روسلاوأب تكلا هذه حيحمملا ممالا ثراو .«ىرخآلا روسلا

 . ريسفتلا وه ( دنز )و ( ريسفتو نوناق ) هانعمو ( انس 1-و -دنز) وه

 ةفلتخم دوبع ىف ةينارالا ثاحبللا فلتخع تءمحو تفلأ دف بتكلا هذهف
 ..« (اتسو 1) ظفاب بتكلا هذ هةرمست تناكانه نف . ةدع قطانم ىفو
 .قيلأو بسن( ةيئاتسوألا ةغللاب ) بتكسلا كلت اهب تدتكىتلا ةيلصالاةغللاو
 عجرب ىناا ةيناربالا .ةفشتكملا راث“ الا نم خوي امو ةيرظنلا هذه ىلع ءانبق

 ءانعم ىذلا ( دنز ) ظفل نوكي نأ بحي ؛ ىطسولا نورقلا ىلإ اهخيرام
 (اتسؤ 1) ماسقأ صخام كاهو . ةيواهملا ظافلالا نم ( ريسفتلا )

 , مسقلاذه ةغلنا ربهظنو . ةيعداوداروأ ة هعوم# نع ةرامع (ثاك) )0(

 وهف . ةيئاربالا دالبلا عيجل ةماط ةجولب بتك هنا وءهسفن ( اتسْوآ ) نم مدقأ

 نوضنت هيلوأ ةطيسب ةيذيد هثدح ابم ىلع ىوتحمو بتكلا عي نم مدقاو موظنم

 نع تنس ىلا ةيبوألا تارقفلا نم أضعب ةاجانملاو ةيعدالاو داروالا ادعام

 .قاتس ”الاىا (اتسوآ هدروخ) اها.هيوؤت : ىتلا هتريشعو هترسأو (تش ثداوز )

 . نعشحبي- ( داديدنو ) (*) .ةيعدالا ماسقأو ةكشالملا نع ثحبيف ريغسلا



 تعج

 قلطي ةدرجلا حاور ألا نم ىرخأ ةعامجج ىنأت « نيسدقملا نيدلاخلا ةعاج

 نير وهشملا نسل وريثك مددع ءالؤهو ( دزياح هزي - تزب) مسا مورلع

 نومسقني مومعلا ىو .رهشلا مانأنم مويب لكوم مهم دحاو لك .ةثالث مهن
 (تش ةدادز) نأ م « نييوامسلا ةقبط ىلعأ ىف زمربف ىضدأو ىوامس«نيمسق ىلإ“
 روم "الا نم أب لك وم نييدزيلا ءالؤهنم دحاو لكو . نييضر الا 3 ةمدقم ىف

 . ءالؤه ريغ ةدرجلا حاورأالا نم ىرخأ ةعاج اضيأأ كانهو . ةين وكلا '

 دنج ًاضيأ ( نعرهأ)رشلا هل الف نينواعمو ادنج ( ()زمره ١) نأ 6و

 مهمدقم (نعرها) نوكي ثرح (وئد - ويد) مسا مهيلع قاطإ نوناعمو-:
 نم هونواعمو نع رهأف . تاو.دلا نم ةتس « ( نيسدقملا نيدلاخلا ) لباقيو

 ..نايغطلاو بذكلاورورشلاو مالظلاةءرشاا ل مو ريملا عنمل نواكوم تاويدالا
 . ةايحلال (زمره ( قلخك ضي تامملا قاخ ىذلا ( نميرهأ ) داما نم خلا '

 رصانعلاو ةمظن آلاو تاليكشتلا نم نيتوقلا نيتاه نم لكل نا ةصالخلاو
 . ءاوسإ ءاوس ًامامت ةيناثالام ةلاعفلا“

 (زمره) نإ « نوكلا ثودحو ماعلا قلخ ةلأسم ىف ( قاتسب الا ) لوقي

 ىلا عفرت ىنلا ةيعدالا نع ثحب ( ديرعسإو ) (*) . نيطايشلا ةدراطم قرط“

 ةيعدألا ىه ( انسينابرقلا ) (4). اعيج تانئاكلاقااخوه ىذلا ةملل الا سيئر.
 اهنا ىلع بلاغلاو .ةسدقملا رانلا ماما اياحضلا مدقت دنعو تاولصلا ىف ىلتت ىتلا

 ةيمالسالاتاحوتفاادبع ىفو اذه .(ايمسرب « قولييإب «ايديم )» دعب امف تبتك

 نأ ىلع لدي امم « باتكلا لهأ ةلماعم نييتشداررلا .تروداسملا لماح“

 ةيوامسملا بتكلا لثم الزنم ايوامم اباتك نيملسملا رظن ىف ناك اذه قاتسب الا
 ركذ ىذلا ( باتكلا لهأ ةنس ةنس مهب اونس ) ىوبنلا ثيدحلا ليلدب ىرخآلا
 ( ١+١ص لوالا ءزجلا مالسالا رِخ ).هبذخاف هنع ىلاعت هللا ىضررم انديسل“

 فلؤملا. ( نادزب ) ةملكل رخآ ريبعنالإ وهام( دز هاروهآ_زمره ) ظفل(1)



 مل سووا

 0 ةنس فالآ ة ثالث 0 رآآلا الوأ
 مقدلملا ملام ( زمره ) قلخ كلذ دمبو . . . ًارادتقاو ابصغ رونلا ماع محتقاو
 . سداسلا رودلا ىف ناسنالا قل ٠ ةئسس فال ةثالث ىدم ىف راودأ ةتس ىف

 . كيتشاو تاق الاو رورعشلا قلفن داجيالاو قلحلا ىف اضيأ ( نعرهأ ) ذخأو

 ربظ نأ ىلإ ةنس فال ةثالث كلذ رمتساو «لاتقلاو لاضنلا ىف ( زمره ) عم

 ةوق تزربو ( نعرها ) ىوق ىف لذاختلاو فعضلا بد ثيح ( تشدادز )

 .عوجرا ىلإ ( نميرهأ ) ترطضا ىتح ًاديود ًاديور هيلع هقوفتو ( زهره )

 . تاماظلا اع ىلإ

 :ملالاب رمشت ثيحم ةدلاخ ةيقاب حورلا ىلا «ةبتشدارزلا ةديقعلاىرتو اذه
 رسج ىلإ ةلاملا هذهب لصق مث « ممحلل اهنقرافم نم مايأ ةثالث دمب رورسلاو

 بحاص لامعأ نوئزي نيدلا ةاضقلا نم ةثالث مامأ ك احم كانهو ( تيونيج )

 . نوردصيف . رشف ًارش ناو ريغ ًاريخ نا ميقتسملا ساطسقلاب حورلا هذه
 ًارسج زانجت نأ كلذ دعب حورلا هذه ىلعو . نازيملا كلذ بجوعب مكملا

 .حورلا لامعأ تناك اذاف . ( ايتيئاد ) ءام ىلإ ( زربلا ) لبج ةق نم دنع رخآ

 .ةعرسب رورملا اط لهسيف «فيخلا ربعملاو قيقدلا رسجلا اه عستن ةبيطو ةريخ

 لءاضتيو رسجلا اهل قيضيف ةحيبقو ةريرشث اطامسأ تناك اذإ امأو . ةلئاه

 . تاماظلا ف طقستو برطضتف ًاريبك الؤاضن

 « ثالث تافصل ةزئاح ىأ ةريخ تناك اذإ حوراا نأ لوقلا ةصالخو

 «ةنسحلا ةينلا « ىه ثالثلا تافصلاو . هيف ىه ام قرأ ملاع ىلإ كشالو لصق

 .هكللت هيف لخدت ىذلا قارا ملاعلاو اذه . حلاصلا لمعلاو «بيطلا ماكلاو

 ل تشيه هوني ) ةئيدحلاو ةميدقلا ةيرا' الا تاغللا ىف 0-000

 ال لا لام لخدت ةبنذم وأ ةريرش لوكت ىتلا حورلاو . ةنجلا ىأ ( تشهي



 دل وج

 ةنجلا نيب ( () ناكيتسميه ) ىمسن ةثلاثةلزنم كانهو. (مابج )ىأ قاشملاو٠

 « ارادقمو ًانزو ةئيدرلاو ةبيظلا محلامعأ ىواستت نيذلن ةصيمخم « رانلاو

 . دانتلا موب نيرظننم اهبف نوقبيف“
 مايق برق رهظي ( نايشوأاس ) ىعدي الا اسخمش قاتسب الا ركذي مث

 ميج يح ثيح بعاتملاو م10 نم هيف مث امم سانلا دقنيف ةءاسلا '

 حيد بج هلك كلذ دعبو . ريخألا مهئازجو منك امم ىف ذخأيو حاورألا

 قندنعو . هاك ضر هلا هجو ىطغتف ةتيقدلا صاصرلا تارذك اهتارذ ةتاع

 رخ' الا ىف ةبلغلا نولكتو ( نميرهأ )و (زمره نيب سورفلا برلا أديت

 ردق ىلع دحاو لك مايق نكمي يلو « توملا دعب ةاحنالف . (نعرهأ)ل

 يك ىهو « ثالث لاصحل زئا صخشلا نولكي نأ بجي « ( زمره ) ةرصنب هلاح

 ميدق تاريإ ] . ©) اصلا لمعلاو ةبيطلا ةملكلاو ةنسملا ةينلا (مدقت :

 .[ ؟04- «ه؟ص'

 هب موقي لمع نسحأ نا «ةيساسأللا ةيتشدارزلا ةنايدلا "ىدابم نمو

 ىلع لمعلاو « ةيداصتقالاو ةيعارزلا رومألاب لاغتشالا وه هتايح ىف هرملا'

 ىلع موصلا مري ( تشدارز ) ناك اذبلف . ةايلا بصع وه ىذلا لاملا ريو

 . ىوقلا ىرئاخ ظاعض اونولكي الئل عاررلا :

 «ءاوملا : ةمبر ألا رصانعلاسي دقت ء اضي قنايدلاهذه) اهئيدابم سسأ نمو

 نم هجود رصائملا هذه سيئدت وسي نكي ملف . بارتلاو « رانلاو « ءاملاو.

 نكي لو . هسفن ( تشدارز )ل ازمرو اراعش رانلا تناك اذبلف . هوجولا

 مجرتملا . ( فارعالا )نيملسملا دنع اذه لباقي )0(

 « هتيموه : ىنأي ام قاتسب الا ةغلب ةثالثلا ءايشآلا هذه ىلع قلطي (9)

 فلوملا .هتشراووه « هتخاووه-



 ا واس

 . بارتلا ىف ىتوملا نفدو « ةدك ارلاو ةيراجلا هايملا سيندت ًاضيأأ زوجي
 هللا هملكت ًايبن ناك ( تشدارز ) نا « نيدلا اذه وقنتعم ىرب اذه

 ناكو . [ مالسالا رخل باتك ] . ءايبن الا رئاسكه يلإ ىحوبو ىلاعت هناحبس

 رومأألا ىف ريبك ذوفتو ةمساو ةطلس (.تشدارز ) ووبظ لبق نيدلا لارا
 لبق ىتح - ًاقلطم نيود الا نم دحأل نكي مف « ةينيدلاو ةيناحورلا يف

 ةحلآلل اياحضلاو نيبارقلا مدقتب موقي نأ - ناريإ نع دنهلا ىبرآ قارتفا
 نال . كلذ ىف ( سوجم - غم ) نيدلا لاجر نم دخأ طسوت ريغ نم

 قلخلا نيب ًاريفسو ىهانتملا لاك الاثم ذئنيح ريتعي تناك نيدلا لجر
 تشالت دق ريبكلا ( سوبراد ) كلملا دبع ىف هنأ رهظيو ٠ مظعالا قلاغلاو.

 دطوت ىتلا ةيتشدارزلا ةنايدلل «ةقباسلا ةعدقلا تانايدلا سوقطو رئاعش ران 1

 ةيناربالاةمالاو ةلودلل ًايمسر ًانيد تراصوريبكلا كلملا اذهدهع ىف اهذوفن

 (1) ( هه7ص مدقلا ىتدالا قرشلا مجان ). ءاعج

 ضعل نأ ريغ « ىديملا بعشلا دئاقع نع ةعطاق تامولعم انيدل سدلو اذه

 نيذب وملا نأ الإ ( زمره )ةدابعب ىغقي ناك مهنيد نإ نولوقي نييئاصخالا
 وحسلا لامحأو تانارحلاب نيدلا اذه اوشح دق اوناك نيدلا لاجر ىأ ( ناغم )

 حالصإ بمغلا اذه دارفأ نم ناك ىذلا ( تشدارز ) دارأ امف . ةنابكلاو
 نيبو هنيب نوذب وملاءالرثه لاح « تاداعلاو تافارخلا نم نيدلا ريبطتو لاخلا

 ناتسكرتو ناسارخ - رتخاب ) ىلإ ةرجهلاو هنطو ةرداغمل رطضاف . دارأام
 انيد هشد ةروريصو ةينيدلا هتوعد حاجتو هراصتنا دعب هنكلو ( نييلاحلا

 ةيت_-ثداررلا ةنادلا نا ( يدق ناريإ سرران ) باتك بحاص لوقي )١(

 (نبيت ايكلا_نيينيه" الا ردص قايمصر انيدزوكتلءاغلبمدمب تملب دق نكت م
 فلؤملا .؟+م ص



 تا 0

 .بععلا «لاملا ةعيبطب جني ملو مسي مل« نيينيخ الا كولملا دبع ىف يعصر امام
 .نيدلا اذه راث آن م ناتسدركب « ةرواجملاوةير آلا بومشلا نم هريغو ىديملا
 ٠ نينسلاو مايالا ىدم ىلع ائيشف ائيش ابلك هتقنتعا ثيح اهلع هناطلسو

 هل ءاريخأ اربظ نيذللا ( كدزم) و (ىنام) نم لك بهذم نأ ربظإو
 نيظفتحم مال_سالا ردص ىتح اودجو مهنال ؛ طق ناتسدرك ىلاهإ فاران

 .تبثت « ءاماعلا نم ضعب ثامبأو تاقيقحت ناو اذه . ةيتشدارإلا ةنايدلاب
 نم اليوط احدر ناتسدرك ىف ادج ةميدق ىرخأ دئاقع ضعب ءاقبو دوجو
 ةنايدلا نأ م. راجشالا ةدايعو سمشلا ةدابعو ؛ مانصالا ةدابع لثم سزلا
 ىف « نافوه » ويسملا لوقيو . ناتسدرك ىف ًاريبك احا قلت مل ةيحيسملا
 .ثلاثلا نرقلا ىف اورصنت « اهرلا » ةنيدمب نييرامراملا نأ مبقلا هفلؤم
 ناكو .( قوقادلا ) و ( لب أ ) نيب ةمقاولا ( دركهاش ) ةنيدم ىف ىداليملا
 .نومدقيو راجشالا نودبعي نيذدلا نم كلذ لبق اهكلمو دالبلا هذه ناكس
 ىنب دق ( بايوشيا ) ىعدي [سيسق نأو . ساحنلا نم عونصم مل اياحضلا

 ىف ( رم نبا ةريزج نم ةبرقم ىلع ) ةريبشلا ( نيناقلا ) ةيرق داوجمي اريد
 ىلعو . مهئيبارقو متاياحض هيف نومدقب دركلا ءامدق ناك ىذلا لحنا سفن

 ىدي ىلع ةينارصنلا اوقنتعا نيذلا دركلا ءالؤه نأ ( ناف وه ) يأر
 . ضمشلا ةديعنم اوناك( اباسرام )

 نيقنتمملا دركلا ءالؤه ددع نأ نيددلا لاجوو سسقلا ةياور ىلعو اذه
 ةبقاميلا عيمج ناب حرصي ( ىدوعسملا ) نكلو . ادج اليلق ناك ةينارصنلل
 نم ىدوجلا لبج راوجو نيربنلا نيب اهف نيرشتنملا ىراصنلا (")ناتزوملاو
 نإ لودي ( سكباس كرامريس) نأ نيح ىف ٠ ىدركلا رصنملا ثارا )

 ةيدركلا راشملا فشك ىف ركذي كلذ عمو؛ةيحيسملا ةنايدلااوقنتعي مل دركلا
 . ناولح فارطاب دارك الا نم ليج مهنأ « نادلبلا مسعم » ىف (1)



 هس "وهاس

 ةيديزب فصن وأ «ةيدوطسن فصنو ةيمالسإ فصناهناب اهفصيف. اهرئاشع ضمك
 1 .ةينارصل فصنو

 نم ةدم يتب ةيمالسالا ةنايدلا هقانتعا نم مغرلاب ىدركلا بعشلاو اذه

 يبئأتب نيح دعب ًائيح اهذوفتو اهطلس مواقي ناكفءامامت ابغيستسيال نمرلا
 تاعزانملا ىف ًارارم لخدت اذلو ؛ ءامدقلا نيدلا لاجر نم نيبصعتملا عيجشلو

 تخسر مالسالا نكلو . جراوألا فئاوطو ةنسلا لهأ نيب تئدح ىتل
 نيدلا ةطاسب كاردالا مامت اوكردأ نيذلا « دارك الا بولق ىف اريخأ هد_عاوق

 بومش صالخإ نم رثك أ اوصلخأف « ةميلسلا مهترطفل هتمءالمو ىنالسالا
 نينافتملاو لاطبالا عقدةريثك فقاوم ىف هنع اوعفاد ثيح « ىرخأ ةيمالسإ

 . هبح ىف
 ىلع دارك الا عيمج ناب حرصي ( همانفرش ) باتك ب حاص نأ نع امغرو

 ىكرتلا ةلاحرلا كلذ ىف هعبتو لب . هديأو . نوينس « يعفاشلا مامالا بهذم

 ىف نآآلا دركلا نم اريبك اممق نأ ركنيال امث هنذ - ( ىلج ايلوأ ) ريبشلا

 دارك الا ءالؤزح نيب تأشن هنأ نع الضف . نور فعج قويعيش نارباو ايكرت

 ( ىلإ ىلع  ق> لهأ ) ممإ مهسفت العن وقلطي ةالملا نم ةفئاط ؛ نيد رفعجلا

 قواحتني ةيبونجلا ةيسورلا فو لسصوملا ةيالو ىف دركلا نم اضعب نأ 6

 ةبسانملا هذهيو . ( ةيديزيلا ) مسإ اهنارج نم مهبلع قلطي ىرخأ ةديقع
 نظأ الف ( ةيديزيلا ) لحم ص ةذبنو ( يطِإ ىلع ) ةديقع نم ظرط ركذن
 ش . ةدئاف نمولخم كلذ نأ

 ىول | ىلع ةديقع

 ؟السالا روبظ لبق ( « ةاره » ىبرغ نم )قرعلا ناتسدركىلاهأ ناك
 ابلآ ةجردل ًاريبك ًاخوسر مهيف ةخسار تناكف . ةبيرغ دئاقع ميضعل قالعلا

 ًذلف« ةيمالسالا لودلا ناطلمل مهعوضخو مالسالا يطوخددمب ءاريثك ريختت م
2)" 0 



 ب سووا

 دعلام ىلإ « مهبف ةبيجءلالحنلا كلت لوصأو ةبيرغلا دئاقعلا هذه ران 1 تيقب

 . ريغ الوريوحن ديغ نم « ربك نمزب مالسالا
 اوناك قرشلا ناتسدرك يف ةعقاولا ( لامر ) وأ ( ليئرأ ) ىلاهأ نآف

 نأ لهسلا نم ناك مالسالا اولخداملو . + نجلا ةدابفو عقاتلا نودع

 كذب اومر ذإءهنعىلاعتهثا ىضر ( ىلع) هيلأت ىأا ىبل' ! يلع ) ةلحم اواحتني

 اهب »«ايلع نودبعي نيددلا ءالئهلوقيف.ةيلهاجلا ىف ىلوالا مه دبقع ءايحإ ىلا
 ناكما ىلع لدي امم اذهو ( ىلكلا ةيحد) ةروص ىف ربظ ليريج اديس نأ

 هناحبس هللا لحي نأ زئاجلا نم راص دقف « ةينامسجلا بوث ىف ةيناحورلا روبلغ
 ىضر ( ىلع ) انديس مسج ىف ىلامثو هناحبس لخ-. ةيناممج ةروص ىف ىلاعتو
 . © ةيئاسنالا ىلع هنم الضفت « هنع هللا

 ادمح ىنلا نب لوقعلا وبولسملا ةلبإلا ءالوثه دقتتمي « اذه ىلع ةوالعو

 ةفاخسلا هذه امو . ( ىلع ) لبق نم يداه رشبلا لا لسرأ « سو هيلع هللا لص

 نآرقلا اذه نأ ءاهدافم ةئيبخ ةركف مهيف ثب ( دمحأ ) ىعدي . ارامح نأ الإ

 ( ىلع ) ءاحوأ ىذلا نارقلا سيل هن 00 دتعإ ال سانلا نيب ف الا لوادتملا

 ( رمي )و (ركب وب. أ) هدايأو هقرح ادق كلذ نأ . :مسوهيلع هلا لص دمخ ىنلا ىلإ

 ن الا لوادتملاذآرقلا اذههلدب اودجوأمث« مهنع ىلاعت هللا ىضر ( نابع )و

 . سانلا نيو
 ميركلا نآرقلا نع ةفيخس ءايشأ قلتخا دق لجرلا اذه نأ ةصالحلاو

 ذئدنع مدقأف ءايمع ةقث هب نوقثي مهلمجو مبعادخ نم نكمتو سانلا ىف اهب

 . هدي ىف تعقو ىتلا فحاصملا عيجج قارحا ىلع

 طارفالا ءارج نم الوأ تدب دق ةلطابلا ةديقملا هذه نأ ىف كش الو

 كلذ دعبو « هنع هللا ىضر ( ىلع ) هيلأت ىلإ تلصو ىتح « تيبلا لآ بح ىف
 . ةدئابلا « سمشلا ةدابع » ةديقع ىلإ تلوحم

 هايسلا ىلإ عفر يلع نأ نودقتمي ةلطابلا ةلحنلا هذه بامصأ نأ عقاولا فو



 تووعس

 اودارأ ام مهل متو مهيف ةديقملا هذه تخسر النو . سمعلا ىف جمدنا ىتح

 ' اهمساريبغت دعب« ةعدقلا ةديقملا كلت ءايحا نم عذام اوري ل« سمشلا ةدابع نمح
 نم سانلا نوعنمب اوذخأ مث . ©) ةيمالسالا لحنلاو دئاقملا نيب اطاخدإو
 .نوضرحي نولازبالو اوضرح مهنا اك « دن سالو ليلد ريغ نم ؛موحللا لكأ
 ةئالثلا نيدشارلا ءافلملا نوبحي نيذدلا مو لك أ ىلع مراصتأو مبءابتأ
 ةدسافلامدئاقع نوديؤيو ٠ نيمجأ مويلع هللا ناوضر نامءو« رمجو «ركبابأ“

 .( هسفن نآرقلا نم تانآليوأتب ءهذه ةدساكلا مبلحتو

 لب « كولسلا دعاوق نم لوصأو دعاوق درج ةفئاطلا هذه بهذم سيلو
 لوصأو 'ىدابم نيب هبش يأ دجو الو . ةصاخ تادابعو ًاسوقط هل نا

 بهذم نيبو « ايكرتو ناربإ نم تاسهجلا ضعب ىف نينك اسلا نييمللا | ىلع ةلحم
 ناونع تحن اهبتكىنلا ةلاقملا ف نوسنلوار ) رجيملا لوقيو . سمشلا ةدبع

 رولكلا رئاشعنم ةلحنلا هذه باحسأال هرك ذنيح ؛( ناتسزوخ ىلإ باهز نم)
 رئاشعلاوء ناروكسلاو ربلكلا ىتريدع ماسقأ نم ًاضعب نإ : ناروكسلاو

 ..لحنلاو نايذأالا ميراثىف ىمرف]بهاذملاناتسيد باتك بحاص لوقي(1)

 تلصتلاو همسج هحور ترداغ هللا ايلع نا ف صخلتت مهتديةع ناد[ مجرتملا

 ىرخا رصانعب ةمسدتم تناك كلذ لبق سمشلا نا اكءسهث نألا وهف سمشلاب
 .( ىلع ) ساب الا ردصت الو كرحتنال سمشلا ناذولوقي اذلف . نمزلا نم ةدم
 عبارلا كلفلا ىلعو ( هللا ىلع ) سمشلا ىل-ء نوقلطيف « سمشلا نيع وه ىلا
 هذه بامساط [  مجرتملا ىلع اديس هبكري ناك ىذلا داوجلا مما 1( لدلد ):

 ظ فااؤملا .«.ديءب هللا ىع اهنإ نولوو سمشلا نودبعي ةلحنلا

 لك ًاوزئاج ريغ ةيحلاتانئاكلا ندق مثدنعو » : هسفقت ردصلا فو (؟)
 تاناووملاو(تاناويحلا رباقممكنوطب ا ولعت ال) لاق هللا ايلع نالمارحم وحلا:

 ركب ىبأ مول الإ ىهام « مودللا اذكو ءابحبذو ابهلنق نآرقلا زاجأ ىثإ#



- 

 هب ()ةيدوبلا ةنايدلا نم ءىش اهف ىتلا ةديقعلا هذه نواجتنو  اممل ةرواجلا
 :« هدرز ) قيضمىف نوفدملا ( راكداي اباب ) ناو. ةيحيسملاو ةيئبسلا' نم ءىشو

 . هدن زرضخ) راهتشاك« سيدقتلاو ةيالولاب «تابجلا كلب فرع باهز ةقطنع
 .تاحوتفلا دبع ىفةوبنلاوأ ةيالولاب« مالسلا هيلع رضحلا انديس يأ (ىارضخ
 ىلع تلح ( ةيهولألا حور ) نا » ىلإ ىلع ةديقع ىأر ىمف . ةيمالسالا
 .« دواد « سايلا « ىموم « نيماين ) لثم صاخش الا ضعب نادبأ ىف ىلاوتلا

 .لاحرلا ) (2نتتفهو نيسحلا مامالاو ىمرافلا نامل س: هئانلخو ىلع « ىسيع

 ةعبسلا لاجرلاو . ةدسجتم ةيبلإ حاورأ الإ صاخشألا ءالؤه اف. (ةعبسلا

 .لامأ ىه تامرحملا عيمج نم ضرغلا نا اضيأ نولوقيو . مهعابتأ وذامعو رمصو
 . ةثالثلاءال وطزومر الإ س وواطلاو ةيهلاو ناطيشلاامو .رافتأ ةئالثلا ءاله

 .ةراشااهدابعو .مانصالا رسكوأ( هللا ىلع ) ةروص ىلإ دوجسلا نكمي اذه ىلعو

 .لك أ عنم ةديقع نأ ف كش الو . « مديجعتوأ ةئالتلا ءالؤ» مذ ىلإ اني
 .ضيرحتلا نكلو . ةميدقلا ةيدنلا ةنايدلا نم ةذوخام تاناويحلا موحل

 فلؤملا .ايقيرفا ىف مايماينلا لئابق ىف الإ دجوي ال سانلا موك لكأ ىلع
 ,مث . ( ربلك ) و ( الاك) نيب ةيوق ةبسانم كانه ناد نوسفلوار لوقي (1)

 .نممهناو ميدقلا نم ةقطنملا هذه نونكسي مهنأ نومحزب مهسفتأ نيب ربلكلا نإ
 ء ريهشلا ةيدوهيلا ةكلمملا حته ( رصنتخم ) الإ وهام ىذلا ماهو ) ةلالس

 دوبملا ىننمناك اذإ مقاولا فو . « ةتحب ةيدوهم ءاممأ نيدرهلكلا نيب دجويو
 :ىف ًايوق ًايبس كلذ نوكي نأ نذادعبتسيالف« هذه ةيلاحلا نيبرهلكلاةقطنم ىه
 فلؤملا . نييلحلا ناكسلا ىلإ ةيدوهملا دئاقعلا نم ريثك ءىش برسف

 :(ناتوح نت تده) ظفل نأ( ةيمالسالا فراعملا ةرئاد) ىأرىلعو (؟) '
 . ريهشلا (قاحسا ناطلس) «قحلهأد بهذم سسؤمل ةعبسلادالوالا ىلع لدي



 ل

 نم دحاو لكف رع ثيح « مالسالا ودص ىف اوناك نيذلا ةعبسلا خوبعلا مح
 خسيشلانءةئاحلا ةيحو رلاةوقلا وسدقتلاب «ناتسدركت امج نم ةهج ىف ءالوخ
 « نيمايش )نم لكل نأ ىلع «ةعبسلا خ ويشلا ءالوثه دد دح وه ( راكداي اياب )-
 » ةصاخ ةزيمو ةريبك ةناكم ؛ ةدسجتملا ةيطلالا حاورأالا نم ( ىلع ءدواد

 » ايئايساب ( ةلطيلط < اليدوت ) دوب. نم( نيماينب ) نأ « اذه نم مهفيف
 نأ لمتحيو .رئاشملا ءالؤه دنع اضيأ سدقم وبف دوببلا ىدل سدقم وه اي
 . ةجردلا هذطاضقانتمو ًايرطضم هدبع ىف نكي مل« ىنيدلا ( نيماينب ) بهذم

 انيس )هلة عيب نيماينب هيلع ىنب ىذلا (نوتفه ) لبج نأ ديعبلا رم سيلو“
 نوكي نأ ركنملا نم سيل هنأ اك. ( سورغاز ) لبج نوكي نأ( هزوغوغ
 هسفنب فرتعي ىذلا نيماينب ( نوتفه ) نم ًاسبتقم نييبل آلا ىلع ( نثتفه )
 ةياكح ناو اذه . ةقطنملا هذبم نكسن ةيدووم ةرسأ (ةمرتم) ىأر هنأ

 ناولح مما نيب ام ىنخي الو.( اولح ) ةئيدم ىف ترجدق « ةريبشلا ( دوادرل
 لوقيو . ةيوقلا ةبسانملا نم « ريبشلا دوهملا ىتنم ( الاه) نيبو اذه

 ىلع ماكشلا نيح ( ناتسزوخ ىلا باهز ) نم هتلاقم سفن ىف قرشتسملا'
 نم ةباف ىف نوماس» سانلا ءالؤه نا « نييدايتخيلا ىأ( كدزبروا ) ةديقع-
 ( ىبلإ ىلع ) ةلحت ىلع عالطا مهل سيلف . بهذملا فعضو ةديقعلا ةطاسإ“
 « ماهمالاو ةبارغلا نم ةياغ ىف مهدئاقمف ( ريغصلا روللا ) امأو .اهنومرتحميالو.
 مانهاو ةقالع ريبك مط سدلو ًاريثك ( ىهلإ ىلع ) ةديقع هبشت هنأ ىلع

 نيماينب)ذ وعدي ةكئالملا نمةعبرأ ؛هدالوآلام لم اذه قاحسا ناطلسل ناكو.

 رطشلا ىف ةنثاك قاحسا ناطل_س ةبرتو . ( ىمومريب_ « نادواد قطصم؛ دواد:

 فلؤلا. [4-ج1 (موهوا ىناماروه).ةقطنم « ىلايد ره نميآلا“



 تجب و دس

 من ألا - كرؤ/ابإب ) وهدملا ىلولا وه ميدل همظعأو لجر مدقأو .مالسالاب

 قلاخل ءالكوو نيلئمم مهن و ريتعلا نوريثك ءايلوأ ءاذه ريغ مثدنعو ( ريبكلا

 سوقط مهو ؛تادابعلاو تاءاطلا مل نومدقيو مهنوسدقي ثيح( تانئاكلا

 رثك أ ىف مالسالل نومضخي مهنأ ىف كشالف كلذ عمو .٠ ادح ةبيرغ ةينيد

 .نع ةميقتامولعم ركذي (رنيكدلن ودك ام) رتسملاو اذه . لاوح لاو ءىدابملا

 هنا نظأالو ؛ ( عومشلا ةلح  قاشك معث ) نومسي نمل ةيليللا تالافتحالا

 .تناك اهنا معل .٠ .تالافتحالاو تادامتاهذه لثم سانلا ءال وه نيب ' الادجوب

 ىهالملاوتالافتحالاهذه تسيلو ( رشعنماثلا ) ىضاملانرقلا طساو ال ةيقاب

 .ةرباغلا دوبعلا يف ( سيتيئانأ )و( ارثيم ) تالافتحال ديلقت ىوستيليللا

 :هيديزبلا ةلحنلا

 هياحصأ ةيمسن' ببس نأ رهظي ©« لصوملا خيرات » باتك بحاص لوقي

 هلِإ دوجو ممداقتعا ىلا عجرب « (نييديزبلا ) وأ (ةيديزيلا ) مساب ةلحنلا هذه

 مسا نيي نيفل ومما ضعب , اهيعدي ىتلا ةقالعلا نكلو ( نادزي ) وأ ( دزي ) ىعدي

 0 ىومألا ةفيلخلا (ديزي ( وأ ( ىملسلا ديزي ) نيب و(نييديزعلا)

 . لقالاو لقملا نع دعبلا

 معباسلا فرقلا ىف شاع يذلا ( سيتافويث ) ىتانويلا خروملا لوقيو اذه
 «(مدز)) ةنيدم راوجي هركسمب مانأ ( سويلقاره ) روطاربمالا نإ ؛ ىداليملا

 ةنيدم نم ةبرقم ىلع عقت ةنيدملا هذه تناك ( نوسنلوار ) رجيملا ىأر قلمف

 .مذه ىف تأأشن هذه ةيديزنلا ةهتاطلا نا رهاظلاو . ( لصوملا__ 2©) بايدح )

 . فارطأألا ىلإ اهم ترشتناو ةنيدملا

 هنأ عجارملا نم هريغو ( نادلبلا مجعم )ىف ىدلاو« لصالا ىف اذكه )١(
 هقرح انه ام لملف . اهدنع ( ةلجد ) باديدحال «ءابدحلاب ةفوصوم لصوملا.

 مجرتملا . كلذ نع



 سم1

 (ناو) و (بلح) تابجب ميقي ؛ ةلحنلا هذه ىتنتعم نم ىدركلا قيرفلاو
 ( لسوملا ) دالب ىف نوئكسي ةلحنلا هذه عابتأ مظعم نأ كك( مورضرأ ) و
 00( م٠٠ر0٠٠ ) ءاهز ًاعيج مهدادمت غلبيو . (ناخيشا ءاضقو (راجتس)و

 نم ىرخأ فئاوط ضعب دجوت هنإ ضمبلا لوقيو .[ لصوملا خيرات ] ةمسن

 ءيلاوشو ساتوقلا لابج ىف « ىرخأ نيوا_دعو ءايسأب اهنكلو ؛ ةيديزيلا
 اسيأأ نيصلا فو «اكتاشماك » ةرب زج هبشو ىاطل 1 لابج فو نيوزقرحم.

 ىلعو ( ةيوناملا ) بهذم ىلإ عجري « ةيديزيلا ةلحنلا لأ نإو اذه
 لوقت اضيأ ةيديزيلا ذا ثيح « ةيتشدارؤلا ةنايدلا ىلإ عجري « ىرخأ ةياوو

 نييتشدارزلاكع ناطيشللو سمشلل ةدايعلا بوجو ثوري مهن ال «نيبلإ دوجوب
 <« نعرهأ »و « زمره 2 مالظلاو رونلا ىه )ال ةدايعلا بوجو نوري نيذلا

 نودقتملو. هولعو هتمحرا ةياهن ال ىذلا (ريملا هلإ) دوجوب نودقتعي مها م
 هرشل ًاءاقتا « ةبجاو هتدابع نوريف ضحملا رشلا لماء وه يذلا( ناطيشلا) د

 هناوه كلذ ىف ثرذعو . هتوثم ىف اعمطو هل امارت>ا ال « هتم: نم انوخو

 موزاالف كلذ ىلعو «دحال هنم رش رودصروصتدال ضحم ريخ« ىلاعتو هنادبس

 بجيف « ىذأالاو رعلا ردصم  سكتملاب وه ناطيشلا نكلو . هتدابمل
 يف انطروي يذلا وه هناف . هاضر بلجتسيو هرمث ىتنيل هدبعي نأ ءرملا ىلع

 ضانلاءال وهديمل ةحذاسل | ةفسافلاهذه ىلع ءانب و .اهنعانمصمل ىذدلا وهو «رورشلا

 ش .ريمغا ًادبم نم روبقمو دراطم هنكلو « ردات ميظع (كلم ) مساب ء ناطيشلا

 دودحم لجأ اذهو . ةنس فلأ ءاهز ملاملا كي اذه ريا ًادبم نإ نولوقيو

 )١( امل لاقم ف( سب روف اتيزور ) سملا ةيزالجم الا ةلاحرلا لوقت «<

 لءاضت نآلا هنكلو . نويام عبر غلبي ةماعلا برخلا لبق ةيديزبلا دادعت قاك

 فلؤملا. (ة1# ةنس رياربف 1+ةيرسملاةسايسلا ةدبرج ) هلأ نيتس ىلإ لزتف



 - مام

 هلإ بلغي نأ ام « ناذه رشلاو ريما الإ لتتقي هتيابن فو . تقؤم دمأو
 هعابت أ ديفتست نيلالا الك ىو . ريما هلإ عم حلصلا ىلإ رطضي نأ امإو ءرشلا
 . ةريثك دئاوف كلذ نم

 ريمأ ) هل لاقي ( ناخيش ) ةدلب ىف ميقي ( ريبك معز ) ةمئاطلا هذهو
 ةيفنتب نولكوم راغص ءارعأ هتيمم ىفو .هعابتأ ىلع ةعساو ةطلس هلف.(ناخيش
 ( خييشاباب) ىعدي ةفئاطلا هذه ربك الا ىنيدلا سيئرلاو . يهاونلاو صاوألا
 يهاونلاو ىماوالا ذيفنتب نوفلكي« هلذ وم زالم خعراشملا نم عابتأض مب اضيأ هلو

 نيعبوةالصلاوموصلاددحي «سيئرا خيشلا اذه نم ةرداص ىوتفيو . ةينيدلا
 .رباك نع ارباكناثراوتم ناريبكلا نايصنملا ناذبف « مارحلاو لالحلا

 ةديقعلا ةى نومحزبوء ابيرقت تايدآلا عيمج ةفئاطلا هذهدقتملو

 رويطلا لتق ةمرح فوريو سمشال ًانايرق رقبلا نومدقيو .ابقدصو ةيونامل
 مرحع سدقملا ىداولا راجشأ مطق نأ ام « اضيأأ اهحجبذو ىرخأالا تاناويحلاو

 مهدنع مثالا رئابك نمو . اهبيغم دنع واهقورش دنع سمشلل نودجسيو .مه.دل
 نم دحأ ىلع خأالا ةلك نوقلطي الو .ىرخألا دئاقعلاونايدألا لهأب ج وازتلا
 [سبروف انيزور سملا لاقم].بحاسلا ةلك اطدب مهلع نوقلطي لبع مهنيدريف

 نوالا نوضغبي مهنأ كلذ نمف« ادج ةبيجم ديلاقتو ةبيرغ تاداع مطو
 قطنلا نوشاحتيو ةهاركلا دشأ سلا لك أ نوهركيو ؛هيسبالو قرزألا

 ليمحم ممدنع زئاجلا نم سيلو .ناطيشلا ىلع نيلادلا (ط )و (ش ) فرحا
 دعاوقلا هذه نم ةدعاق فلاخ نمو . لامحألا نم عون ىأ, روهملاو دايجلا
 . ديدشلاباقملا ةلئاط تح عقي « اهب نيدومأملا

 ءاعبرالا مون ىف ءالثف ةديدع ةينيد تالفحو ةريثك دايعأ كلذك مطو

 رباقملا ىلإ رامزملاو لبطلاب نوجرخيةنس لك نم( ىورلا ن!سين) رهش نم لوالا
 عيزوأ ىف نوذخأيمت « كلانه نوتيبيو نوبرشيو نولك ايف اهيف قوعمتجيو



 ل ما

 يف وعمتي ره ش لك نم ىناثلا سيلا موب يف اذكو . ءارقفلا ىلع تاقدصلا»

 . هترايزا ( دمج خيشلا ) ربق ىلع « ةقشيعب د ةدلب يف

 مست ةينيد ةفح ةماثال ( ةقشيمب ) ىف اًضيَأ نوممتجي ةعجللا مون ىفو

 . مهستأ لوح فللاو نارودلاب ةفورعملا ةيولوملاةلفحك ) عامسلا ةقلح
 ( شيوارد ) ةيرق ىف نودشتحي ريش لك نم قاثلا ةعملا موي ىفو ( مجرملا
 موي ىفو . عامملا لمح هدنع نوميقيف ( شودرف نسح ) حيرضو ربق دنع

 . رامزملاو ليطلاب ( ركب ىبأ خيشلا ) ريق نوروز.« ربشلا نم تلاثلا ةمجلا

 . طقف ةنملا ٠ نم مايأ ةثالث نوموصإو .

 . (©") سوواط كلملا ) هل لاقي رئاط لكسش ىلع متصل ةيديزيلا دجستو
 رضاح هنأو « تانئاكلا عيمجج لبق ادوحوم ناك اذه مبهإ نأ نودقتمإو .

 ةالضلا نيب قيرفتلل يحاونلا عي هناوعأو همادخ لسريف « تابجلا لك ىف
 خسانت ) ةديقمب لوقلا ىلإ اضيأ نويهذيو. ناعالاو رفكلاو « ةيادهلاو

 اذه . روصملاو نورقلا لكىف نيينيد ءاميز مل نأ نومي اذهلف ( حاورالا

 الو. ةدحاو ةبترم ىف ( سوواط كلملا )مم '')( ىدع خيشلا ) نوعضيو

 ىنمع ( سوّنث ) ةلك نم ةفرحم ةينانوي لصآلا ىف ( سوواط ) ةلك (1)

 « تاولصلاو بتكلا ىف اهواممتساو نانوبلا نم قويحيسملا اهذخأ ( لا )

 اهذخأ كبيذ دعبو ( هللا ) ظفلت ةفدار تعم يطاتروأل م هلالا ىنمكي

 فلما . روكذملاوهمنص ىلع اهوقلطأ و نويديزبلا مهن

 خيشلابريبغلاو ه : (هدحأ ( ىدع) نايعدب ؟ديرغ اهلا ني لاا كانه 0

 (ىراك>) لابج ىلإ (كباعب) راوجم ةيرق نم لح ر(ىومآلا نااسمن يدعإلا

 (م١٠115 هههوهةنس) قوتو .نوريدكس انأ هلوح ام  عمتجاةيوازاهبف ًاقناخ

 عاذو ( رفاسم نب رخص نب تاكريلا وبأ ) وعدملا هيخأن با هدعب هلحم ىف ماقو..

 قو ىذلا( تاكربلا ىلأ نب ىدع رخافملا وب )وه: ىلاثلاو . هرم ًارهتشأو ةتمحا



 ل م1

 .ةريرشلاحاورالا نإ نولوقي لب.( نيطايشلا )الو « مابج > دوجو نونموإي
 . تانآ الا ىه نا «تامزالاو تاقئاضلاو تراوكلاو ةئبوالاو ضارمالاك

 .خيفلا ) فيلأت )١(( ةولملا) ةفئاطلا هذه اهسدقت ىتلا بتكلان مو . ةيعيبط
 ىحصم) سيدقتلا ةبترم ىف هيليو.ةيديزيلل ةمدقلا لومالا هيف رك ذب ( ىدع
 . هكمحست ( ماله 71 ) ةنسوؤ فلأ ىذلا ( دوسالا بائكلا -(29ّشو

 . رصعلا كلذ يف ةيديزيلا يدل ةينيدلا ديلاقتلاو تاداعلا نع

 تاسللاو مغللا ؟

 فاثلا نيلصفلا ىف ( سورغاز بوعش ) ةنل نع ةلكانرك ذ نأ قبس
 نم لكل ناك هنأ «( رزءابس ) دوتكدلا تاسارد نم ذخوتيو . كلاثلاو

 ىروهوأ ىرابوس « ىاساك « ىتوك « ولثوا -- ةميرالا ( سورغاز بوعش )

 .تاغللا هذه ىف ءاممالا ضعل نأ ريغ « نيرخ آلا تاغل نع فلتتما ةغل

 .هذه تاغل نإ نيقرشتسملا ضع لوقيو .ادج ةبراقتم تناك اهنأ ىلع لدق

 (ىتاثلا )ذأ رهظيو .روكذملا تاكربلا ىلأ هدلاودعب اهيف ًاخيش راصو ىراكحي
 .هيلع ضبقأا ءاقلا ىلإ ىضفأ امث , ةونع هل رواجا ربدلا ىلع ىلوتسا ىذلا وه

 بهارلا نأ ريغ .(م 9؟؟  ه+٠)ةنس ىلوغملا ريمآلا (وطاب) لبق نم هلئقو

 .( ون ) ويسملاو [ م ١408 ه موه ةنس هباتك ىف ] ع وشيمار ىروطسنلا
 ةينيدلا ةبجولا نمو ىدرك ةيموقلا ةبجولا نم ءىدع خسيشلا تا نالوقي
 فلوملا .[ لسوملا خيرات رظنأ ]. ( ىتشدارز ) ىعاريت

 .موي ىفو ٠ انأ وه نوكيو ناك ىذألا» : ىنأي ام هتمدقم ىف درو )١(

 طقف ىلإ ىقودبعي نيذلا لك عجرمو« ايندلا ىفنم عيمج ىلع كحأ انأ ةمايقلا
 نع لاخلا ةعيبطلو «تانئاكلا لصأ نع ةماط ةفصب ثحبي (؟) .« ريغال

 ( مجرتملا .٠ ةيدركلاةغللاب ناباتكلاو ) فلومملا. اضيأ ةيدبزبلا لصأ



 كك لا

 :اممب نكلو.( نارباوبرآآ ) ةيرالا تاغللا نمض نم تناك ةعبرالا بوعشلا

 .ةيساقوقلا تاغللا ةلمج نم اهناب لوقلا حجرب ءاملعلا نم رخآ
 ..هذه لحل ةيفاو ريغ « نآلا ىتح ةفشتكملا راث آلا نأ لوقلا ةصالخو

 .ىرخأ ةيخيرات قئاثوب ديأت# ةجاملا دشأ ىف نالا ىلا اهنإ لب « ةلكشملا
 -ةملالا نع ًاثيش ناآلا ىتح دحأ فرعيال ىرخأ ةبج نمو « ةبج نم اذه

 .ةشوقنم وأ ةبوتكم ةقيثو ىلع روثملا مدع كلذ ف ببسلاو . ىلوالا ةيرآلا
 لثم ىلع روثعلا ىف املمُأ كانه سيل نأ ربظيو . ًادج ةعيدقلا ةغللا هذه

 ثيدح « ةباتكلاو ةءارقلا « ةر آلا بوعشلا ملعت خيران نال . ةقيثولا هذه

 )١( .(م . ق 14٠٠ ) ةنس نم رثك ىلإ ىتتربال
 ملأ اود ركلا لوسأ نم ( ةيئاثلا ةقبطلا) ةنل ركذ ىف نآآلا عرشنلو

 سيل نأ فسالا ىعاود نم نإ لوقنف . مهعورفو نييديملا مهب ىنعأ « نيلوالا
 دق معن . اهناجطو يديملا بعشلا ةغل نع ةفشتكم راثأ وأ تامولعم انيدل
 (تشدارز ) هبحاصل ( اتسقآ ) قاتسبالا باتك نأ ( ()رتيت سيمراد ) ىهدا

 ىتح« ةغللا هذه امرأ فشتكي مل نآآلا ىتح هنأ ريغ « نييديملا ةغلب بوتكم
 ميدقلا ىفارثجلا لوقيو.49 ةقيقحلا ربظلنو قاتسب الا نيدو هنيب ةسلاقملا نكمت

 مجرتملا . ىدنملا سدقملا باتكسلا « ساديف » فيلأت خيرات وه (1)
  نكلو (ي) فلوملا . ةيناربالا تاساردلا باتك فلؤم وه (0)

 نيبديملا دوع نع ةشوقنم وأ ةبوتكم راثآ تفشتك اول )هنإ لوقي ( هكدلن)
 كلذامو. (طخلاو ةغللا ثيح نمةيشنهاخيهلا راث الانيع نوكتساهتأ دقتعأ

 ةيديملاةمآلا سفن ىه (ةينايكلا) ةيشنءاخيطلا ةرسآلا دهع ىف ةمالا نأ الإ

 ةيديم نم محملا لاقتناب ريغتب ملف « اهتاموقمو اهتازيمم رئاسو اهطخو اهتغلب
 . تناك امو . طقف ةكلاملا ةرسآلا الاء ( سراب ) ىلإ مث ( نازنأ  ناشنأ ) ىلإ

 ؛اط نكي ذاءةيديملا ةمآلا بوعشو لئابق ىدحإ الإ( اوسراب ) وأ 6 سراب >



 هناطاش ع

 .رخالا مهضعل ةغل مهفي مهضعل ناكهنمؤ ىنيديملاو سرفلا نإ(7)0 ( نوءارتسا)'
 ةبيرق تناك امن, الإ ؛ةيسرافلا ةخللا ريغتناك ةيديملا ةغللا نأ اذه نم ذخٌءيف'
 حيييل م

 كانه نذا نكن ملف . نيبناساسلا دمع ىفالإ ةصاخةقلالو لقتسم نايك
 ثريلا)ب ىعدت ةمأ الو (ميدق ص راب_ىلوألا سرفلا ) ب ىعدت ىرخأ ةيقيقح ةمأ“

 ىف كملابتماق ةيديملا ةمآلا لئابق ىدحا تناك اضيأأ اهنآل ( ناكشالا
 ىلإ ةبسن( نييناكشالا ) تيمسف . هئافلخو ىتودكملاردنكسالا دعب ناريإ

 (ناسارخ  ثراب ) ىلإ ةيسن ( نييئرعلا ) وء(ناكشا) ةكلااةرسآلا سس

 ةيديملا ةمالا سفن ىه نيين ايكلادهع ىف ةمالا نأ ىعليلدلاو ٠ ىلسآلا اهنطوم:
 ( وكيو ونخيا ) ىعدي ىديم كلم رخآ نم محلا لاقتنا ةيفيك_اهتازيمرئاسل
 ( شوروك )ىلإ .[ةينانويلار ان الاف( غايتس )وأ لباب كلم (دينوبن) راث 1فا6]

 راث الا ىف م ( ورسخيك وأ سوريق) .« ةشتكملا شوبراد راثآ ىف اك
 ةرسأنم مكسملا لقن ىلع ةمالا ءامجزوةلودلا ءامظع لمس ثيح « [ ةيمالسالا
 ربتعا مل اذافءىلوآلا ةرسآلا ىلإ بسنلابتعتاهنإ لب «ةمالا ميمص نم ى رخأ ىلإ
 هوريتعا لب ءاولحماطولحو ىرخأ ىلع ةمأ بلغت عون نم بالقنالا اذه دحأل
 .ةيناربالاة ير ةلاةدحولا وحن ًاروطلو « نييديبلا مكمل ًادادتماو الحم ًاثداح

 م-هيمسل نم نوتعني روصع ةدع نيني الل قورصا_هملا نانويلا ثبلو
 ةين انويلا ةيناربالا بورهلا ىلع نوقلط»و .نييديملاب ؛ىلوالا سرفلاب ن ويق رشلا
 سرفلا وأ سراف ةلث نوقلطي نيذلابرعلاباتك فالخم (ةيديملا بورحلا) مسا
 مهيلع قلطي ناك نييديملا نا ىنخي الواذه.ائيدحو ادق ىلارباوه ام لك ىلع
 ( سو.راد )لوقياذلف نييديماباو رهتشا مث( ىتاريإ -ىرآ ىنايرآ ) مما ادق"
 (شنم اخيه ) ةرسا نم ىأىشنءاخيهىلا» ( متسر شقن)ب هراثآ ىف لوالا
 ىا ىر الا رصنملا نمفايرآو ) سرا ) لبق نه ىأ ( ىمراب نبا ىمراو (
 مج رثملا. ( ةيقايلاراثالا؛لاوطأارابخالا «ةلودلا ريشم « تكوره ) .« نيب شيملا“

 فلؤللا . ىداليملا لوالا قرقلا لئاوأ ىف تام ميدق ىتانوب ىفارغج )ل



- 

 ْ . ( يدق ناويإ ). ادج 0 اهنم
 .هارك ًالئابقو رئاشع اوناكنييديملا نأ )0( سياس ) ذاتسالا ىريو اذه

 ىالكريملا لوقيو .(ىفدوأ ودنه) نورآ ةيوغللاةهجولا نم مهنأو ءالإ سيل

 ةنس لالخ قارعلاب ىاسلا بودنملا ةلاكو بصنم لشي ناك ىذلا ( نسليو )

 .هنإو ةرشابم نييديملا دافحأ ىدركلا بعشلا نإ > ميقلا هباتك ىف م 5٠

 ىدأ ىلاذ كلذ عمو .( 197 ص ؟ -ج ) . «ةيبرغلا ايسآ تاغل ىدحإ هتغل

 .نأ نويئاصخالا ىريو . ةقيقحلاو باوصلل برفأ ( رتبت سيمراد ) ىأر نأ

 :( قاتسب آلا ) بتك هن نذإ دعبي الف (هيديم ) ىلاهأ نم ناك ( تشداوز )
 دافتس » ( ميدق ناريإ خيرات ) بحاص لوقيو.نييديملا ةغلب ىأ ةينطولا هتغلب

 سرفلا ةغل ةسارد نمو « نيينيمحالا دهم ىلإ ةعجارلا ةب وتكملا قئانولا نم
 رماوالاو ميسارملا ةباتك ىف لمعتست تناك ةريخالا ةغللا هذه نأ « ىلوالا

 ىف لممتست « اهنم ةبيرق ةغلوأ ةيواهبلا ةغنلا تناك ىذلا تقولا ىف « ةيكولملا

 بتكلاةغل )ةيتيركسنسلا ةغللاوىلوالا ةيسرافلا ةغللا نم الك ن إو . تانداحملا

 ةئشان « ةسدقملاةيتشدارولابتكلا ةغل ىأ(قاتسبالا ) ةغفلوةسدقملاةيدنلا

 ىتح اهنع ممنال ةكرمدملا ةغللا هذ هو . ادج ةعدقلا ةير , الا ةئلثا نم ةقتشمو

 « .اروك ذم ائيش ن الا

 طخلا نعو ةيوابملا ةغللا نع ةميق تامواننا»# هنسفت حرز اذه ركذيو

 دع رخاو أ ىف تناك ةيواببلا ةغللا نأ جاتنتسالاب مهغي هنا « لوقيف ىواببلا

 ش تنبل اهنأو . نييناساسلاو ثريا دبع ىف اذكو ةئداحلاو ةماعلا ةغل نيئيمخ الأ

 يىدحإ لازتالو تناك ةيسرافلا ةللا نأ ىلع لدب اذه نأ ءرهاظلا لب )0(

 نكتمو. ةيديملاةمالا نم (سراي) بعش وأةليبق ةحط ىأ« ةيديملاةغللا تاحط
 .تاذخأ تبع نينن اساسلادهع ىتح لاطلاهده لق ترمتسا دقو: دعل ةلقدسم ةعل

 .مجرتملا.ملاعلا خروملا خيرات بحاص(«).ائيشف ائيش ةيديملا وأ ةيوابملا لحم لمحت



 دبل سووا

 ايسالو ةيناربالا دالبلا دوق قاساسلا ةلود ضارتنإ دعب نهرلا نم احدر-

 . ةماعلا ةثداحلا ةنلكاهرك رع ةظفتحم « ناتسربط ميلقأ“
 نم ( مويفلا ) ىف « ةئللا هذبب بوتكم مدق رثأ ءاريخأ فشتكا دقو

 رثالا اذه نإ » .ةغللا هذه ىف ىئاصخالا ( تسيو ) لوقيف . رصم لامأ

 دبعلا را وتاباتكو اذه . « ىرجهلا ىتاثاا ذرقلا ىلإ رهظي امف هخيرات دوعي

 لك نإ هيلا داشملا ناصخالا لوةيو.ةغللا هذه ةنودمو ةديقم اهلك اساسلا :
 ادعامىتاساسلا دهلادعبام ىلإ اهخيرات عجري؛ نييواببلا ةغلب تفل ىتلا بتكلا ٠

 (لوالا مسقلا) ماسقأ ةئالث ىلإ ممقنت بتكلا هذهو .قاتسبالا باتك

 بتكلاوه(ىناثلامسقلا)و (ةلاسر وأ اباتك 85 ) قاتسب الل حورشو مجاروه
 . ©) ةينيدلا ريغ بتكلا وه ( ثلاثلا )و . ةينيدلا '

 ةيولهلا ةغللا قابداقتهالا ىلع «ق ءرملا لمحت بتكلا هذهنيوانع (1)
 ريتك نال « ةيلاحلا ةيدركلا ةغالا لصأ نوكت نأ ادج لمتحملا نم ء هذه:
 باتك نأ الثف . هبسشلا مامن ةيلاحلا ةيدركلا ةذللا ظافلأ هبشت اهظافلأ نم
 خيرات نع ثحابم نمضتي ؛ىرجطلا ثلاثلا نرقلا ف فلأ ىذلا ( ترك نيد )
 كلاانهاب عنقي ءرملالمجي امم ء اهئدايمو اهملاعقو اهئايبدأو ةيتشدارإلا ةنايدلا

 نم هيلع اوناك امو دارك الا نيد نيبو « اههلاعتو ةنايدلا هذه نيب ةقيثو هقالع:

 نيدلا سمت ىه ةيتشدارزلا ةنايدلا ناب دك ون نأ اننكمم لب . بهاذملاو لحنلا
 الإ ( ترك نيد ) ظفن اف.ًانيد مالسالا مهقانتعا لبق دركلا هيلع ناك ىذلا
 قاتساد ) باتك اذكو . ىدركلا نيدلا ىأ ( درك نيد ) لهل نع ةرانم

 "رابع نوكي نأ نممناملا ام ء اضيأ ىرجطلا ثلاثلا نرقلا ف فلؤملا (كينيد
 هنأ امسالو . ةيلاحلا ةيدركلا ةخللاب« ةينيدلا ةعقلا ىنمع ( كنيد ىناتسد ) نع

 . ةيلاحلا جنامركلا ةغلب ءىنخيال اك بوتسكم-
 نع عاندلا اصيصخ عضو ىذلا (راجىو كينامركتنكيش) باتكو اذه

 هفاؤملا.ةيلالا ةيدركلا ةذللاءهيشلا مات ةغالا ثيحنمهبشي ةيتشدارزلا ةنايدإل



 ناش دج

 ىلع يوتحن تناكاجنال « ناكم ةبومصلا نم ةيواهلا ةيدجب الا تناكو
 ةيمارالا ةيدجبالا نم ةذوخأم ىهو . ةمالعو فرح فلأ نم برقياح

 هددص ىف ( ةينيدلا مدئاقعو مهطخو سرفلا ةذل ) باتك بحاص لوقيو

 : هصخلم ام دن زاءلاو ىوابملا ىتغلل

 ةئللا تناك ريبكلا ردنكسا دعب ناريإ ىرغفف تفدنكا ىتلا ةغلثازإ »
 . ةيناساسلا دوقنلاو حاولالا ىلع اماع راص اذه (ىوأبلا ) ظفلو ةيواهيلا

 هنأ ىلإ م_مضعب بهذ ف ( ىولبب ) ظفل لوح ةريثك تاسارد ترج دقو

 موختلاو دودملا ىف ةدئاس ةنل ىلع ًاماع ناكهنأو ( ولهم ) ظفل نم قتشح

 نم قتشم هنأ رخالا ضعبلا ىريو . تاثللاو سانجالا اهف طلتخت ثيح

 ميلقأ ةنل ىلع ملع هنأ ىرب ثلا قيرف كانهو .لطبلا ءانعمو ( ناواب ) ظملا

 مقاولا ىفو .( ناقهد )فايرالا ةئل ةيوابءلاذإ ىمودرفلا لاقو . ةنيدم وأ

 ةكلم ىنعأ «دنواهم « ناجيب دذأ « ناذمحه « ىراا « نابفصاتايالو ىلاهأ نأ

 ىخدؤم نم دحأ حرصي مل هنكّلو. ةخالا هذهب نوماكتي اوناك ةعدقلاةيديم
 (1). ( ىولبملا ) ظفلل اهياعقلطي تايالولا هذه ناب برعلاو سرفلا

 فلاتت ىنلا ةميقلا تافئؤملا صحفي مل لوقلا اذه بحاص نأ رهظي ()

 الإو . ديعب ريغدمأذنم ايروأ ىف ةعوبطملا (ةيبرملا ةيفارغجلا ةبتكملا )اهم

 هاص ىف هبذادرخ نب لاق : نايبلا كيلإو ؛ ىوعدلا هذه ىلع ىغشام ابمف نع

 « ناذمه « نايفصأ « ىراا ىه ( نييولهلا دالب ): كئامملاو كلاسملا هباتك نم

 -مليدلاو ناسليطلاو ريبلاو نيوزق « ناذيسام« قذقن احربم . كنواهم « رونيدلا“

 0 قىسدقملل ( ميساقتلا نسحأ ) نم "84ص ىلاثلا ءزجلا ىف ءاجو.

 اعإو نييواهملا دالب نم اسيل ناهغصأو ىرلا نأ بتكلا ضعب ىف تأرقو.

 نواه ىهو ةرصبلا هامو ةرميسلاوهو قذقناجرهمو ناذبسامو ناذم ىم

0 



 تاتا ا

 دالب نوركذي اوناك نانويلا يخروثم نأ ( رمرتاك ) لاوقأ نم ذخؤيو
 وهدان مرالا ىخد ؤهنأ 6 ) ىواببلا ) ىنعأ مسالا اذهب «(ناكشالا ]ترف

 اوفرع ثربلا ءالؤه نأ ةقيقحلا ىفو. نييناكشالا كوله ناونعءمسالا اذه نأ

 هتداس دقو . لاضنلا بحو ةيهانتملا ةعاحشلاب ةميدقلا ةيقرشلا بوعشلا نيب

 .قلاثولاٍض عب نالوقلا ةصالخو.دنهلا دالب تلعث ىتح ابك دالبلا ةيولبملا ةغللا

 مزايو ٠ ةيناربالا بوعشلا نم يوق بعش هغل تناك ةيولببلا نأ ديفت
 ةيئان ويلا ( اوسرايو ايسراي ) نيتظفللا ىف ةملكلا هذه ىنمم لصأ نع ثحبلا
 .تفذحو(١) فرحي لدبتسا (مداه1 اوسراي ) ىف ( !8)ناربظيف .ةينامورلاو
 روكذملا (ارثيم :هدذاط:3)ظفل ىف لصحام لاونم ىلع ( اوهاي) راصف هنم (2

 مالكلا لصاحو .(ربم) راصث يح ةيسرافلا ةغللا ىلإ هلاقتنا نيحقاتسب الا ق

 .قاكشالا بعشلا ةغل« هذه ةيوابيلا ةغللا نوكن نأ ًادج حجارا نم نأ

 . نايحالا بلاغ ىف مهبلغو نورق ةسمخ ةدم نيينامورلا براح ىدقلا

 اهب دجوب ناك هنا » ةميدقلا ( ناريإ ) هفصو ىف ( لقوح نبا ) لوقيو
 .ةغللا-”- ناريا ناكس عيجج اهم ملكتي ىقلا يه صراف ةغل ١ . تاغل ثالع
 .نيدلا لاجر اهم نودي نالاو ؛ىغم امف ةماعلا ناربا ةغل تناكدقو  ةيوالبلا

 .ىلا ةجرت ريغ نم ىلاهالا نم دحأ اهمهشي الو . ةيخيراتلا عئاقولا سوجلا نم
 .تالماعملاو قئاثولا ةباتك ىف لمعتستو  ةيب رعلا ةغللا -" . ةجرادلا ةغغللا

 ( ىداليملا رشاعلا نرقلا )ىمودرفلادبع ىف ةعدقلا راث“ الا تناك. « ةيعرلا
 . ةيواهبلا ةمقاب ةبوتكم « ةماع ةفشتكملا ةيناساسلا راث الا ايس الو
 .تناك اهل وذارياكولم نم مبرالا رسالا دوبعف ةلمعتسم تناكاهنأ ف كشالو

 (لبجلاف لرتلا )ذاونعتح هيقفلا نبأىف دروو.رونيدلا ىو ةفوكلا هام
 مث دركلا نأ ىلع لدت ةمطاق صولا هذيف . نييوابكادالب ها فرع

 را .ةيسنجلاوةيموقلا مهتازيم راسو مهتنلو مدالبب نوبديملاو نوبواييلا



 هوك

 . نيودتو بدأ نامل نييناساسلا دبع ىف صخالا ىلع,

 ةيماسلا تاماكلا نم ًاريثك ايش ةب وتكملا ةيواهبلا ةغللا نمضنتو اذه
 ةي_سراملا ةغللا ا نسلا ةوجوملا ةيبرعلا تاملكللا نع اريثك ضلتخم ىقلا
 ةيواهبلا ىف ةدوجوملا ةيبرعلا تاملكلا نأ رمالا اذه يف بيرغلاو .ةثيدحلا

 ىف درو . ةيسرافلا ةخللاب اهتجرت قطنت لب ؛ ةيبرعلا ىف ىه ام اهبف قطنتال

 سوناما )بانك نم ىقاثلا ( روباش ) نيبو ( سونيطتطسق ) نيب برحلا ثحبم
 هأرتي ىواهلا طخلا ىف دوجوملا ( كلم ناكلم ) ظفل نا ( سونليسرام
 ةملالاءذه لثم ىلع قلطي ناكو ( ناهاهنهاش ) وأ ( نا اسنأاس ) نوين اربالا
 تاك شمب اوريغ نييناربالا نا كلذ ىلع ةوالعو .( ىواهم ودلك ) مما

 (رديبأ -بأ) لثم مهتخلل اكلم اهوامجو ةفاضالاو فذحلا قيرطب ؛ةييرع
 0 ا يا ا لوح مث

 قطنلا 1 رم عون كانه نا ( مال6* م 1 ) مفقملا نبا لوقيو ش

 نم عونلا اذهو . بيرقتلا ىلع ةلكفلأ هلف ( شيداواز ) هل لاقي ىمرافلا
 موسرملا اهلكش اهظفلتو اهقطن رياغي ةجبللا هذه نا « حصأ ريبعتبو قطنلا
 ىئاربا نا مدقت امم ذخؤيف . ( تشوك ) قطنيو ( مل - ال ) بتكي الئف

 ةغلب نوبتكي « ن الا دنطا ىمرب نم نيردلا لاجر لئم اوناك نماثلا نرقلا
 ةءارقلا ىف ةيماس ةلك مهتضرتعا اذإ اوناك مهنا ىنعأ . ىرخأ ةخلب نوًأرقيو
 لاحلا هذه تماد دقو . ةيناربالا ةحالا سم اهلب اتي اع اهم نوقطني « ةيوايملأ
 . ةيناربالا داليلاب ةيبرعلا فورحلا راشتناو' لوبق ىتح

 ظفل نأ اك ( دنز ) ظفل قاتسب الل ةيواهلا ةمجرتلا ىلع قلطيو اذه

 حاول لاو راث الا ناو (شداوزوه)وأ ( شيراواذ ) ىلع قلطي ( دنزاي )
 ةبوناكم ( م١٠7١ -؟51) لوألا دوباشو لو الا ريشدرأ دهع نم : ةفلختملا

 0 يتانويلا - ىوايلاودلكلا -يناساسلا ى واهلا : : ىهو تانل ثالث.
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 فرس

 تسو ق“نيسقئاو ةسماحلا ةلانأا ف (نوريظلم ةيفارثج) ىف درو
 : ىتأي ام « ةيويسالا دالبلا

 ىف تلمعتسا ةءدنزاف « ةيراآلا تانللا مدق,ىواهلاو دنرلا اتغل تناك»

 سانلا نيب ترشتناو « قاتسب الا لثم « ةميدقلا ةيناربالا ةينيدلا بتكلا

 ىلإ ( ىراخم ) دالب ىرغ نم ءادتبا « ميسي ةرواعلاو ةثداحلا ةغنل تراصو

 ةيال لازتال ىهو «ةيلامثلا ةيناربالا دالبلا عبج ىف ىأ ( ناجيبرذآ ) دالي
 ناك هنا ىلع لدي امم . ةينيد ةاك اهزكرمب ظفتمم سوجلا ءاملع نيب ةيح ن الا

 ساس لاو ةيلصالا دعاوقلا ىف نيتمللا نيتاه نيب ميظع هباشت كانح
 اهنأ رهاظلاف لاطب آلا ةنل ىأ ( ناناولهلا) ةغل وأ ةيوابيا فلا امأو

 ةغل تناك ثيح « سرافو [ىربكلاةيديم ] ىمجملاقارعلا ف ةرشتنمتناك

 ةموكحلل ةيعهر ةهل تناك اهلا ضعملا لوقيو . ةرواحناو ةثداحلا ىف ةماعلا

 (1'(ورسخيك -شوروك  سوريق ) دافحأ كولملا دبع ىف ىتاهاشلا طالبللو
 اهخيرات عجرب ةغللا هذه ةبوتكم قئانوو راثآ ةدع تفشتك ادقو اذه

 (م مرد م 59١ )ىف ةيواببلا ةغللا نأ الإ . نييناساسلا دبع ىلإ

 نع تلازو ًاديور ًاديور اهتئاكمو اهتيمهأ تدقف « نييناساسلا دبع ىف ىأ

 ف ةيمسر ةغل سراف ميلقا ةجط ذاخناب ةيكلم ىماوأ رودصب « ًايعمر دوجولاأ
 ديع ىفو . ةماعلا دهاعملاو تاسسؤملا راسو ىتاهاشلا طالبلاو نيواودلا

 هذه تذخأأ (ناساسل 1 )ةود ضارقناو ةيناربالا دالبلا ىلع برعلا ءاليتسإ
 املو . ًاًئيشف ًاًثيش دوجولا نع تلازو ءانفلاو ىئالتلاب اًضِيَأ ةيناربالا ةغللا

 ةغل ىلإ ( م 4977/_ه 9 ) ةملايدلا ءالوئه دمع: (مليدلا ) تاموكح ديم ءاج
 ةيبرعلا تاملكلا نم اريثك اهبف اواخدأ مبنكلو اهويحأف روك ذملا سر"

 - ههو:)ةينايكتلا ىأ ةيتيحالاوأ ةيشنماخيطاةّرسالا سسؤم وها ():
 5 1 . 5 سس :

 مجرتملا . (-و رسخيك وه:شر وك ) قو ريبلاةيقابلار ال“ لاق دروو(تع ق هو



 ل وص ل

 اهيبذيف ءابد لاو ءاملعلا رود ءاج مث . ةدواجلا تاجوللاو.تاخللا نم اهريغوم
 : ةيواهلاو ةيدنولا لثم ةدئابلا ةيناربالا تامبلا نم تالك لاخداب .اهوهتو:

 كلذ نم ًاءادتبا ىالسالا دهعلا ىف ةيلاحلا ةيسرافلا ةغللا تأيثن اذكهو-
 , 20 عباتلا

 ص للا ج ناريإ ثان ) مهقلا هباتك ىف ( وكلام نوج)ريسلا لوقيو

 ىفقطانم ىف نطقت ىتلارئاشملا كلت لصأ لع ليلد ىوقأ نا > . ( ٠-5١

 ناهرب ىلجأ و ( ناتسدرك ) عيمجو ( قارعلا ) نم مسقو( سراف ) و (نامرك)“
 ةياضو .رئاشعلا كلت اه ماكتت ىتلا ةئللا يه - اهللإ يمتنت.ىتلا ةمورأألا ىلع.
 كانه نا ! معن . ةميدقلا ةيولهبلا ةمللا تاجبل نم ةنشخ ةجمل اهنأأ كلانه ام
 ال ىدم ىف تسيل ابنا ريغ ؛ ةديدعلا رئاشعلا هذه تاجبل نيد ةطيسب اتورغ“

 . « ٌراشملا كلت دارفأ نيب مئافتلا همم نكمم

 ( روشآ خيرات ) باتك بحاص ( ثيمس ىندس )ريسلا لوقي انه نمو
 ماي الا هذه ىف تريغت دق ةيدركلا ةئللا لصأ ةيرظن نإ ءددصلا اذه ىفن

 محار ىلع لومي نأ ءرملا عيطتسي نيدلا نييئاصخالا ىأر ىلعف . امات اريغقت

 ةغللا نع ةفرحم وأ ةقتشم ةجط « ةيلاحلا ةيدرككلا ةغللا تسيل ؛ مهتارظنو

 ةيخيراتلا اهناروطت اه لالقتسالا مامن ةقتسم ةغل اهنإ لب « ةيلاخلا ةيسرافلا“

 داثآ اهب تبتك ىتلا ) ةميدقلا ةيسرافلا ةغللا نم.مدقأأ ىهو «ةيقيقحلا

 دركلاغيران ىف ىسرافلا ( همانفرش ) باتكل ةيبرملا ةمدقملا رظأأ )١(

 (يركريش جلبي ) روتكدلا هركذام لصأ ىه ذإ . ىليسولا نورقلا ىف ناتسدركو
 مجرثملا .٠ ةيسئرفلاو ةيبرعلا نيتخبسنلاب ةيدركلا ةيضقلإونلاسر شع

 هتبتك ةماعلا ةييدبملا ةغللا تاج نم ىلوإلاةيسسرافلا ةجيللا ىه(«)+

 .نييناربالا صم اخغا ىرامسملا: طم (نيبن امكلا) نيييهتم اخيملا كرولملا.راث [ اهي



 بم م[

 هماململ قحي دقف . ةيوقلا ةيوظنلا هذه تمس اذا .( لوالا (0) شوراد )

 هتفاك ةيدركلا ةغالا نإ : تأ ام ىلا لاحلا ةعيبطب اوبهذي نأ خيراتلا

 هتاغللا نم اهاده امع ةلقتسم تناكو ( م . ق ) سداسلا نرقلا ىف ةدوجوم

 « . لالقتسالا مام « ةرواجملا

 هترشن هل ةلاقمف دركلاخيرات ىف ىلاصخالا( سدن ومدا )رجيملا لوقيو

 : ىتأي ام١١ ددعلا ىلعسولا ايسأ ةيممج ةل يف

 ةجط نع ةدابع تسيل ةيدوكلا ةغللا نأ ناكممب حوضولا نم حبصأ»

 ةصاخلا اهتازيمب اه « ةفورعم ةيقن ةيرآ ةغل اهنإ لب « ةبرطضم ةفرحم ةيسراف

 . « ةعدقلا ابتاروطنو

 م ق 091-446 )ىلوت نيينيمخالا ثلاث « لوالا ( شهوىراد ) وه )١(
 .روخص ىلع ةشوقنملا ةباتنكلا ىه مظعلا كلملا اذه اهفلخ ةبانك ربمأو
 ةبروشالاوةيماليعلاو ىلوالاةيسرافلا ثالثلات اللاب ني ريش رصق راوجب ن وتس

 . لقتال ىرخأةباتكهل انهو ةميظعلا لامحالا و لاعفلا نم هب ماتاموهبسن اهمفرك ذ دب

 جعسارف ةثالث ىلع ةعقاولا(متسر شقت ) ةبانكب تفرع ىلوالا ةبانكلا نع ةرهش
 هميالسالادبعلا (رخطصا )و "با رتادس تار ىا( ديشهجت خن) نم
 .ةيسرافلاةيروطربمالل ةعضاخلانادلبلاو ميلاقالا ءامماركذت ةيناثلا ةباتكلا هذهو

 عبط ىنوريبلل ةيفايلا راث لا ) ىف دروو( ةلودلا ريشم : ميدق فاريا ) . ىلوالا"

 هيرغملا لها بتك نم القت لبابو ناريا كواملودج ىف ( 1؟خ-وو ) نديل
 4 هام ) نالىديملا ىأ ىهاملا ىنعمو . ( لوالا سويراد وه ىفاملا اراد ) نأ

 دالب ) مسا اهيلع قلطيإ فتاك ا! « ىالسالا دبملا ىف ةيديم ىلع قلطي ناك
 .لادهبلارصتخخوف دروو. ةيب رعلا ةيفارغجلا ةبتكملا بتكىف درو ايسح( نييواهلا

 -ةفوكلا ءام ( رونيدلا)و هرم هام دنوابن) تيمسف( «ه ص) هيقفلا نبال

 وه ةيمستلاهجو نأ رخآ ل مج ىف دروو نايف ىلأ نا ةيوا»م"عليا ىف كلذوب



 ا 07ج

 ثحبم ىف () نوسرجيملاتامولعم نم ائيش انه لقتت نأ انب نسحيو
 لب« اهئانب أ دح كة يدركلا ةغللا فرعي لضافلا اذه نال , ةيدركلا ةلا#
 « هصخلم ام لآق . مهسقتأ دركلا ءاملع نم ريثك نم اهب لعأ هنإ

 بلاغ مموضعبلا نظي اك-تسيل« نويلاحلا دارك الا اهب ملكتي ىتلاةغللا قا » .
 ةيسرافلا ةللات اجهل نم تفرح «دعاوقالواططباضالةشوشم ةحط  ةلاحرلا

 خجيراتلاراثدنا قابا ذنم؛ةدوجوملازتال ةزاتممةيقت ةيرآ ةغل ءسكملاب اهنإ له

 قمويلا ىلا شيمت « هلحم تانارحلاو صصقلا لولحو ىربكلا ناربال قيقحلا

 قرشلا ىف تاشللا نيب ةديحولا ىهو . ةيقن ةرح هامثلا ناتسدرك لابج-
 تاملكلا ضعب ىوس « اًميلب اريثأت اهف ةيبرملا ةغللاريئأتنم تماس « طسوالا

 ةعدقلاةير الا تاملكلالدتو اذه . اف اطاخدا نم دب اهل نكي مل ىتلا ةينيدلا

 اًضيأ ةدوجوم تناكت املكلا هذه نأ ىلع « ةحضاو ةلالد ةغللا هذه ىف ىت#

 دارك الا نكلو ءاهيفلامتسالا نم تطقس مث.لصالا ىف ةيسرافلا ةئللا ىف

 مهدلو مهتاجبل ىف اهنولمعتسي نولازيال
 ىفقت ام ءاضيأ ةئللا هذه عورفو تاجبل قئرت نأ نم دبالف اذه عمو

 هذهزوكت ىكلو.ءايشالا لك ىف ةعيبطلا سيماونو ةيوغللا تاروطتلا كلذ

 ريغتت نأ - )١( بجي رضاحلا انتقو ىف دارك الا عيمجج ةماع ةغل اضيأ ةغللا

 نييرصبلا تيطعأ اهنأ الا ني-يفوكلا تاحوتف نم تناك نإو ( دن واهم ( نأ

 . ةفوكلا هاع تيمف نييفوكلل ( رويندلا ) تيطعأو ةرصبلا هام تيمسق-

 ( شوبراد ) نا» (؟)ةيشاهلا 8 ص ميدق ناريا ىف ( ةلودلا ريشم ) لوقيو

 نييناساسلادبع ىف ظفلت «ءاكلاهذه تناكو ( هدام )نييديملادالب ىمس لوالا

 .مجرتملا .6« .. . ةرصبلا هام ىفاك (هام )تراس ىالسالا دهعلا قو ( ىام )

 فلولا ( نه س4 )ةةكلك عبط ةيناماسلا ءاول نعهرب رقت ف )0(



 بو

 يختي نأ -.. (؟)ةنقا كفن ىم نيتقار نينشيل وأ ةجبل ىف تاغاكلا لئاوأ

 .لاخدال ىعسملالذني .ناوعزن الا عد ركلا ناسلا اب بتاكي ىتلا :فورحلا لكش

 نامت امميغي نأ اهب نكمم ةروسب « ةيفرملاو ةيوحنلا اهدعانوق ىلع تاليدمت

 هىدأف .اهعورفو اهئاجبل ىدحا وأ ةمللا هاذه لصأ فرعي نم لك مهقلا

 .نم ةيساسالا ةبعشلا حالصصا اهب نكمي ىثلا ىلثملا ةقيرطلا يه هذه نأ

 هنيتيلاحلا ةيدركلاو ةيسرافلا نم ىلك اهنم تأشن ىلا ةميدقلاةير الا ةغللا

 .امّقو ىف اتناك ةيسوافلاو ةيدركلا نيتفللا.نا ديفت ةماعلا تامولغملا نأ ذا

 .ناريستو ًاديور ًاديور امبضعل نع نالصفنت انذخأ مث نيتدحتمو ةدحادو

 .. ٍبيذِهلاو قرلا نم ةنهارلا امهللاح ىلا اتلَضو نأ ىلا « نيلقتسم نيطخ ىلع
 ..تاجهط نم ةجهل الا ىه نا ةيدركلا ةغالا أب عدن نأ طق اننكمب الاذإف

 -ةيقاندنكسلا ةخللا معز ذأ نكم الان إم . اثيدحالو امبدقال ء ةيسرافلا ةغللا

 .ةيزيلجالاةهللا تاجهل نم ةجبل

 .ملصأ نمةيسراملا ةغللا عم تاصقنإ ةيدركلا ةغللا نأ اذه نم نيبتيف

 ( ةيسرافلاةئللا) ىر“ ثيح . تادط ةذع ىلإ ممقناامهنم الك نإو دحاو

 .لجوتو .ةيسراملا دالبلا ىف ةفلتخلا قطانملا بسح ةديدع تاجط ىلإ ةمسقنم

 مجري هلك كلذ نأديب .« اهنيب نيب فالتخاو تاجبللا هذه نيب ة#او قورف

 .ةيروللا ةجبالا الو ةيدركلا ال4 ةيسرافلا ىهو ةدحاو ةغل ىلإ لصالا ىف

 همدملف . ةديدع ةفلتخم تاجط اط ( ةيدركلا ةغللا ) اذكو . ةيجوابلا وأ

 ةيدجأ داجياب ةيصاصتخا ةثيه لاغتشا مدعو « اهتيقرتو اهديحوت ىلع لمخلا

 مذ تدعابت دق .؛ اهناجلعيجج تاجاحب ةيفاو ةكرتشم ةباتك ةقيرطو ةضاخ

 ققدمل اريغل ليخم امان ًارينت .اهرهاظم تريغو « شعبلا نع ابشعب تاجبللا

 .مانأو « ةديدنش ةريحىف نيثحابلا عقوأ ىالا رمالا « ةلقتسم ةفلتخم تاغل امن

 فب الو تاجبللا هذه ىدحإ نأ ىلإ مزكأ ناعفي ملف . ةمح تابوعص مبليبس ىف



 سس ماو سس

 ..اهنم قتشمو امل عرفاهريغ نأو لصالا ىه
 لئاللا نماهريغو ةيجولوليفلاو .ةيفارئجلاو ةيفارغونثالا نيهاربلا لدتو

 ريطاسأوتاداموديلاتوتاياور نم ةيعايجالا نئارقلاو تارامالاو .ةيخيدانلا
 هذه عيجج اهف رفونت ( الباص ) ةنطاقم را كر يلع

 اسره سردي امذوتو الاثم نوكن نب ةريدج اهنأو « نيهاربلاو فاصوالا
 . ةيدركلا ةغللاو ىدركلا رصنعلا ةقيقح ةفرعمل اقيقد

 ةغلا ملكتي ناك ىذلا ( تشدادز ) نأ هب ملسملا نم راص دقو اذه

 ةفورعم نآلا ىهو( ةيديم )ةعطاقم ىلامش ىف دلو دق « ةريخآلا ةيديم ا

  اتسئادنز ىف اهارت ك_هذه ( تشدارز ) ةمل نأو . ( ىركم ) ةمطاقع

 دعب امف اهركذن امسح - اهنإ لب د ؛ ةيلاخلا ةيركملا ةجبللا نم ادج ةبيرزق

 .«: اهسفنب ةيركملا ةغللا ىه

 (تراوه) :رم اريبك ًاديبأت ىأرلا وأ ةيرظنلا هذه تقال دقو

 . وه مهتحابم صخلمو . مالعالا نيبئاصخالا نم امهريخو ( رتيتسمراد )و
 نأو . ًاقباس ةيديملاو قالا ةيدركلا ةغالا ىه تشداروا قاتسب لا ةغل نأ
 - سيلوب سرب )رأن ؟ ابن تنتك قا ةغللا ىه تقولا كلذ ىف سراف ةغل

 نيب ًاريخأ تثدحىتلا تاالتخالاو قورفلا نأ وه كانهام لكو . ( رخطصا

 « ةيدركلا ةغللا نأ نع ةرابع « لاوحالاو نمزلا لعفب « نيتغللا نيتاه

 تفاح اهمإ لب « ةيبرعلا تاملكلا نم ريثك اهم طلتخم ل« ةيسرافلا سكعب

 . ةمان ةظفاح ةيقارلا اهامفأ غيص عيمجج ىلع

 ةئيدحلاةيدركلا ةغللا ()> نأكب ىاسنيدلا سمش موحرملا يأر ىلعو
 نم ةيلامشلا تالايالاب ةظوفحم اهتاجبط ضعب لازتال ىتلا ةيوملرملا ةغللا هيشنا
 دارك أ ةجهو ( وك !؛) ةلايأ ( تان) ةجحل لثم ؛مويلاىتح ةعدقلا (ةيديم )

 مجرتملا ةينامثلا ةغللاب (ىكرت سوماق)و (مالعالا سوماق ) بحاص )1١(



 - مجول

 نأ فسالا ىعاود نمو . « ناليك ةلاياب كليك ةجحلو غاب هرقو ىشيلاط
 هعضاول (اتسث 1 دنز) ةغل نأ ذإ . ًادج ةليّئَض ةيديملا ةغللا نع انتامولعم:

 ظالتخإ فلتخت (ةينيخ آلا ةرسالا)دبع ىف هفلأ هنأ لمتحي ىذلا ( تشداوز )
 ةيدركلا ةغللا نأ ىلع ةيوق نيهاربو ةلدأ كانهو . ةيديملاة للا نعاريبك
 :اهنم اضعب كيلإو . ىلصالا اهلكش ىلع ةظفاحلا مامن تظفاح

 : ةيدركلا ةغللا ةمحرتلا ةغلا | ةغل

 ةيجامركلا اجلا ةينااملسلا ةجمل ةيب رعلا يامل ةيسرافل قاب آلا
 ةيئازازلاو

 مظع « ريبك |كرزب_نيكتس زام نيزامإ 0 هروهك
 عيفر ؛ ىلاع دلب أز هردب ري رردهب

 توح كس ىباام ايسام | هام ء سام مسام

 قاعد | زبتا | ٌلوتءزرت 1
 لبا « لمج 6-0 ارتشوث ارتشوت رتشوح
 ريحا ليإ اتمرديا  ريعتيبا 78

 سمشلا باقل روه ورءروخ زور

 بابآلا سكم ىشخ هم شيم شيم

 فورألا ها  اغارو خمس خم
 مالكإ | نحس « فرح اسخأ هقاهكر ف
 بلطلا 2نتساوخ ىماو| .نئشاووتو قف

 ةفرحلا| نتناد ناز نينازأ ١ نيناز
 2 0 مذا م -زأ 9
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 زخآ اللد كانهنانء ةروكذملا ةلئمالاو ةلدألا نملودجلااذهىام لعةوالعو-

 ةفوذحاهنأ نيح ىف؛ ةيدركلا ىف تاماكلا ضعِ ىلإ ( ه) فرح ةفاشإ وهو
 هذه فذح ىمرافلا نأ اذه نم نيبتيف . ةيسرافلا ةغللا ىف اهسفت تاماكلا نم-

 اهداز لب « ةمان ةظفاحم اهلع ظفاح ىذلا ىدركلا فالخم «ابعاضأو ءاملا

 ضعب نايوحت « نييواهملا ةغلو قاتسب آلا ةغلف . ىرخالا تاماكلا ضع يف

 ةمللا فذ آلا ةدوجوم تاملكلا هذهو( نيه « ناه « نمت هه ) لدم تالك

 ظفتحم ةيسرافلا ةغللا نأ نيح ىف ءالاب ةءوديم لكشلا اذه ىلع ةيدركلا

 . ( نيإ « نآ « نمجتأ ) اذكهءاهلا ريغ نم تاملكلا هذه

 دق « ةيدركلا ةغللا نأ ديفت «ةطيسبلا ةسياقملا وأ ةنراقملاهذه ىف ةرظنف

 ةغللا ام”راج نم رثك أ ءةير الا ةفللا اهلصأب ةقيثولا اهتقالع ىلع تظفاح

 وراني ه نيذلت | اياك اعنقم تاحاشنالا هذه ىف نأ نظأو . ةيئاحلا ةيسرافلا

 « ىرخأ رصانعل ةبوشم ريغ ةيقن ةيرآ ةغل ىلإ م-مرظن ةيسرافلاةغللا ىلإ

 من كشال «ةرظنلا كلتذورطظني نيذلا ءال ٌءبف . ةئطاحلا ممرظن نع لودعلت

 نأ ناربال ىنجالا لالتحالا دبع ىف « ةيسرافلا ةغإا تاروطتب نيملم ريغ

 ىو ًادج ةبيرغ بابلا اذهى ( ايكرثو ناتسدرك ةيضق ) باتك تامواعم
 اهل ةميدقلا ةيسرافلا ةغللا نإ 2 اهصخلمو . ًاماع ةئيدحلا ءارالا سكع ىلع

 اهنأو .ةيدنطلا ةيتيركسن_سلا ةذللاو ةيناربالا ةيدنرلا ةغللاب ةقيثو ةقالع
 تاذللااهنم تأعن اهنأالإ « (م. ق) عبارلا قرقلا ىلاوح سانلا اهرجمو تامحأ"

 «ةيلاملا ةيدركلا ةغللاو « ةيديملاو ةيئربلا وأ ةيولهملاو « ةئيدحلا ةيسرافلا

 ف اهروبظو ةيديملا ةغللا ةأشن نوكت نأ مزاي ةيرظنلا هذه ةح ضرف ىلعو

 لفالاىلع نورق ةميرأ وأ ةئالئب «ةيديملا ةموكسحلا طوقتس دمإ ؛دوجولا ملا

 حييراتلاو تاذللاءاملء تايرظذو ءار ًالةفلاخلا لك فلاذعو لقملا نع ديعإ اًذهو .

 :ةطبرأب دالرملا لبق ( ةيلاخلا ةيسرافلا ةغللا ) رووظ ةبرظن تناكاذإو . مدقتا»



 بمس اا مسح

 ةةيبرعلا تاملكلا ذه دوجو لاعناذابف « لفالا ىلع ةلوقبم وأ ةحيجص«نوهف
 ' ؟ اهلا تاملكلا هذه تءاج ىتمو نيأنمو « ةيسدافلا ةخالا ىف ةريثكنا

 دعب تشن - اقباس انلقاك - ةيلاحلا ةيسرافلا ةمللا نأ ىه ةقيقحلاو
 دبع ىف كلذ ناكو نورق ةثالثب اهمف مالسالا روبظو ناريإ ىلع برعلا ةبلغ

 .ةيفارغج ) نع القت ( همانفرش )ةمدقم ىف كاذب حرص ام (هيوب ل ) كولم
 قإ >ةيشاحلا نم (؟* ص) ىف ًاضيأ قباسلا ردصملا لوقيو ء اذه .( نوربظلم
 داليلا لبق ثلاثلا نرقلا ف نات سدرك دالب ىلع ىلوتسا ىذلا ىثريلا بعشلا
 ةشللا نع ةرابع تناكى تلا هستما لوبق ىلع ىدركلا بعشلا هركأ دق
 داركالل تنوكتنأ «لمعلا اذه نمأشنف « ةيسرافلا ةخالا نم ةقتعملا ةيولبملا
 ةيدنملا ةيتيركسنسلانمةبيرف ةجحل ء تريلا بعشلابالاصتإ رثك أ اوناكنيقلا
 تابجلا ىف نيئطوتمو لاصتالا اذ_هنع نيديمب دارك الا نم اوناكنيدألا امأو
 . ةينمرالا ةحلالا نم ةبيرق ةجط مهنْغل تراص دتف «ناتسدرك نه ةيبرغلا

 ”ةفلتخم تاجحل ثالث نم ةنوكم ةيدركلا ةللا تحبصأ تقولا كلذ نوف

 روكذملا ودصملا بسنيو . « ( ةيلبندلا ) ةيئازازلاو ةينابابلاو ةيجامركلا
 اًضيأ اذهو .( تنارغ نوسيدام ) قرشتسملا ىأر ىلإ ةريخالا ةيرظنلا هذه
 ءارآ نع ةرابع ىه ىتلا ( ةيمالسالا فراعملا ةرتاد ) ةبرظنو قفتي. ال
 هركذت ل ثيح « مسهنم روكذملا قرشتسملا سيل نييذلا نييئاصخالا راكفأو
 .قرشتسملا اذه ءارآ نأ ىلع لدب امم , نيثحابلا مالعالا نمض طق ةرئادا

 () . باوصلاو ةقيحلا نع ةديعب

 روكذملا قرشتسملا لاوقاو ءارآ ىف هكلشلاو بي. رلا ىلع انلم# ىذلا» (1)
 دالب ف ندوج و.« مهلعجم ثيح ىديملا بعقلا ةلاسم وه( تنارغ نوسدام)

 .نيثحابلاو خي راتلا ءاماع عيمج نا نيح ىفإ ( م.ق ٠٠٠١ ) ةنسفنم ( هيديم )



 ل مإ

 | صض نم ةيسرافلاةنللاك تناك إو « ةيدركلا ةغللا نأ « لوقلا ةوفصو
 .ةلقتسمو ةينبلاو لصالا ىف ةيسرافلا ةغللا ريغ اهنأ الإ « ناريإ ىبرغ تاغل

 نيقرشتسملا ضعب ىأد ىلع فناريإ ىبرغ تال نأ ذإ . لالقتسالا مام اهنع
 نم ةيسرافلاو ةيدركلا نيتغللا نيب ام امثرو . ةيب ونجو ةيلامش ىلإ مسقنت
 لدت امهنيب ةحضاو اظورف كانه ناف « ريبكلا جازتمالاو براقتلاو هباشتلا
 ةدوجوملا ةيدركلا ةمللا قئاثو تناكو اف. ىرخالا نع ةدحاو لك لالقتسا ىلع

 ةيسرافلا ةملا ىهذلا دهعلا قئاثو نم ًادبع مدقأ « نآلا ىتح انل ةمولمملاو

 روبظ نيتغالا نيتاه نيب ىماسالا قرفلا رهظل « اهنايك ىلع هيف تظفاح ىتلأ
 . رابللا ةعئاد ىف سمشتا

 « هوجو ةسمخ ىف اببرقترصحني نيتغلل !نيتاه نيب زرابلا قرفلاو اذه

 (ىظفللا قرافلا) :ةيوحنلا دعاوقلاءةيفرصلا دعاوقلا « ةغيصلا ؛ ةينبلاءظفلثلا
 فو «نيتمخملاو نيتقيقرلا ماللاو ءارلا فرح ىف دوجوم لاوحالا بلغأ يف
 ظافثألا ريغت ىف نوكي( ىماسأالا قرافلا)و. ةليقثلاو ةفيفحلا لادلا فرح

  ىهامو ةيدركلا ( رك 1) ةطاهلب انت ةيسوافلا( شت 1)ةلك لثم تامتلكلاو
 هفرصلاووحنلا دعاوقو « ةغيصلا ىف قراوفلاامأو (ىم ديون - زا)و (ىمام

 - هداتسرف )لثم . لاو لاعفالاو تاملكلا سيكرتو فيرصت ىف نوكتف

 .هفقراعملا ةراد ] .(ىتاه -دروآ )( تاه -دما)( ىدناش وأ ىدرات )

 ىروتسد » باتك ةمجارم نسحي قورفلا هذه ليصافت ةفرعملو. [ةيمالسالا

 029 « ىدرك ىنامز

 ,« هيديم ) ىلا بعشلا اذه دوفو نومجربال ةعدقلا تاراضحلاو تايندملا ىف
 فلوثملا .(م.3ق 1٠٠١ ) نم رثكا ىلا

 ,لين ولوكلا هفل أ ةيناءاسلا ةجيللاب ةيدركلاةغللا دعاوق ىف ميق باتك )١(
 فلؤملا . كب ىهو قيفوت



 ل بل

 « ةيبرعلاو ةيسرافلا نينمللا نم تالكض مب ةيدركلا ةغللا تسبنقا دقو

 ضع ةيدركلا ةثللا ىفو . ةيبرعلا تاملكلا نم ًاريثك تسبتقا ةيسرافلا نأ اي
 ىنايسلا لاصتالا ةجيتن كلذو . ةينمرالاو ةيمار آلاو ةيكرتلا ثاملكلا نم

 لك نأ ريف ٠ نيئسلا نم ال1 ةدحاولا ةرادالا ىف كارثشالاو ىعامجالاوم

 .نالا دمي هثدحينلو ابساسأو ةمللا لصأ ىف ركذياررض ثدحي مل كلذ

 ترثات دق اهنم ةدحاو لك نأ دج « ىرخالا تاشنلا ىلإ انرظن اذإو

 . ةيعبطلا سوماونلا بسح اه ةطلاخلاو ةرواجملا تاغللا نم اهريغب ؛ كش الو.

 ىت>؛ اهنع ةيبنجأ تالك سايتفاو ةراعتسا نم ولخم ةنل كانه نأروصتب لبف“

 نأ «كلذ لثمو . ةيميبطلا ةلاهلا هذه ريثأت نم جنت ملاضيأ ةيبرعلا ةغللا نأ
 ةيبرعلات امكلا نم اضعبو ةينان ويلا تاملكلا نم اريثك تذخأ ةيمن رفلاةمللا“

 فراعملاو مواملا ةلوهسل اهملعتل اناك ىعسن ىتلا ةيزءاجتالا ةنملا اذكو

 كنودو . ةينانويلاو ةينامرجلاو ةينيتاللا تاماكلاب ةئيلم يهف « اهم ةئيدحلا“
 نأ ادبأأ هنكمم ال ءرملا نأ ىلا لالا اهل تلصو ىتلا ةيلاحلا ةيسرافلا ةغللا
 ةغللا لثم تحبصأ اهنال . ةعدقلا ةيسرافلا ةغللا ةديلو الأ ىلع ابعم كحي.

 «طقف ةيسرافلا رابخالا تا ودأو لامفالا غيص نع ةرابع ةميدفلا ةينامملا

 ةيكرتلاو ةيب رعلا تاماكلا نع ةرابع وهف هئازجأو مالكلا عاونأنم قابلاامأو

 ةجيتن ىه ةلاحلا هذه نإ انلق نأ قيس دقو . ةيسورااو ةيدنهلاو ةيجوابلاو:

 ىلع كلذ نم ريبك ريض الف . ريغلا م1 عوضخلاو ىلكلا طالتخالل ةيعيبط'

 . لقتسملا اهناينبو ةغالا لص

 ايليهستو ةيدركلاةغللا ةيقرتل اريبك الاجيكانه ناب دقتممىناف كلذ عمو

 ىلع لمعلاو ةغلقا هذه ماعلا ميلعتلا شن لضفب كلذو . اماعت ىديرم ىلع

 بتك لثم ةيرو رضو ةميق بتك رادصاب « دارك الا ءارقلا ددع نم راثك الا

 ةيوخللا تافلؤملا نم اهريغو تاغللاو سيماوقلاو ةءلاطملاو فرصلاو وحنلا“



 ا م

 .تاجبللا عيمج ىف ةبانكلاوةءارقلا ةقيرط دحنت « طقف كلذب ذا . ةيبدالاو

 عضوو داجاب ءاديور ١ اديور ةليخدلا ةيبنج الا تاماكلا لقتو « ةيدركلا

 نم ةيحايف ةروجمملا ةيدركلا تاملكلال ءايحإ « ةيدركلا ةغللا يف اهلباقم

 , نكمي ىتلا ةليخدلا تاماكلا يف رسيتي اذهو . تاجبللانمةجطو ىحاونلا
 .ةلوبسلاب اهنعءانغتالا نكعال ىتلا تاماكلاامأو. ةمان ةثوبسب اهنع ءانغتسالا

 ةريثكلا ةدركتملا تاماكلاو ةيماعلاو ةينفلا تاحالطسالا لثم ةيواطملا

 اك ابترا ثدحي اهرجمواهذبن ةلواحمنإ ثيحب «مهتماعو سانلاة نسل ىف عوويشلا

 لثم ىلع ءاقبالا ةلاخلا هذه ىف نسحب هناف « ءارقلاو نيمامتملا ةماعل اريبك

 . تامف م" ةيدركلا ةغللا يمس نم اهرايتعإو تاحلطصملاو تاملكلا هذه

 سابتقا لاوحالاو فورظلا هذه لثم ىف بجي لب « ةنيدمتملا ممالا رئاس كلذ

 .ةيدركلا ةغللا ثارتةدايزإ ةينفلاو ةيدلعلا ضارغالا ىفءىرخأ ةيدنجأتالك
 . ةيماعلاو ةيبدالااهبور“ عيسوتو

 نم نأ « ةيدركلا ةذللا تاجط ةرثك ىلع ادانتسا « ضدبلا معزيو

 لب « اهتاجمل عيب ماع ةناث ةيباسأ ةقر ةيدركلا ةئللا ةيقرت رذمتملا

 نم "ىثأن معزلا اذه نأ دقتعأ ىنكلو . لاحلا نم برض كلذ نإ لوقي

 .مدع وه ىتاثلاو . ةيحلا تاغللا تاروطتب ليجلا وه لو الا : ريغ ال نيئيش

 اذإ اننا لوقت (لوالا )نمف . ابسمت ةيدركلا ةغللا ىل_ء امات اعالطا عالطالا

 ..تاجم نيب ةريثكقورف كانه تناك هن ادم« ايجولوايفلا ملع دعاوق ىلا انرظن

 ىلحتت ىتلا ةرصاملا ةميظملا ممالا تاغعل نم ةغل ةيبا ءانبأ بوعشو ماسقأ

 هلل سيلو . .ةيموقلا تازيمملاو ةيبعشلا تاموقملا عيمج ىف دحتم لكقب نآلا

 تاجبلنيب ريبك قرف كانبف.دهاوشلا ركذو ةلئمالا برغل اديعب بهذت نأ
 .ة>ردل ؛.خلا .٠ قارعلاو«ةيروسو «زاجحأ او ءرصم ىف ةيب رعلأ ذوملكش نيا

 موفي ال هنا لب ةلوهسب ىدوسلا وأ يرمصملا عم مافتي داكيال الئم ايقارع نأ
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 . ىرصملا وأ ىروسلا اهب صتخم ىتلا ريباعتلا رثك أ ااتب“

 قرفلانمربك|ب «تانو آلا نمتقو ىأىف ةيدركلا تاجبللا نيب قرفلا سيلاو
 هنأ ف كش الو . ةديدعلا اهراطقأ ىف ة.جرادلا ةيبرعلا تاجبللا نيب
 ةغلاب «ةيرورضلا فراصملاو ماسلا ميلعتلا راشتنا ةرئاد تعسنا الك

 .ةغللا هذه تاجبل نيب تانالتخالا تلقو قورفلا تلؤضء ةيموقلا

 ةئللاو ةسيئرفلا ةغللاو ةيزيلجمالا ةخللا ةلا- « هذه ىتديقع ىلع لاثم زربأو

 قد ةلاحتساب دقتعي ىذلا ناكول نإ لوقأ (ىتاثلا )نعو . ةدحولا دمب ةيناملالا
 تاجبللا عاونأب هفرعملا مام ظراع ءاهتدحو ناكما مدعو ةيدركلا ةئللا:
 «نالطبلا ىهيدبلا ىأرلا اذهب كشزودذخأ امل « اهتاغل قئاتدب امامو ةيدركلا"

 سيل  نوماعت اك ةيدركلا تاجبالا نيب قرفلا نال . الاح هير ححصلو
 هنكمم الثم ( هيناملسلا ) ىلاهأ نم اصخش نإ لب « مثافتلا مدع ةجردل اريبك

 ( نانيدبب ) وأ ( ناروك ) وأ ( ناتسرول ) ىلاهأآ نم ( ىدرك ) عم مهافتلا
 كلذ لاثم . رخ آلا ضيلانم ادج بيرق اهضعب « تاجهل كانه نأ نع الضف
 « ىبرغلا لامثلا ىف ناربا دارك ا ىتجبل نيب ناّألا قرف ريبك كانه سيل نأ

 . ىبرغلا بوئجلا فو
 ىه اهنم ريبكلا مسقلاف : ماسقأ ةدع ىلع ةيدركلا تاجبهللا نأ فاخريغو
 يدركلا بعشلا مسقني « همانفرش » باتك ىأر ىلعو ةيجنامركلا ةجهالا

 .ناروكلا ء رولكلا « روللا « نامركلا : ةريبك ماسفأ ةءبرأ ىلا هسفت

 ةعامج نم نوكي تأ ادج لمتحي ماسقالا هذه نم ىروللا مسقلاف

 قاب نع القتسم امرف نوكي ناو « [ نام . وا ] قاريا ف ىبرغلا بونجلا
 . ماسقالاو عورفلا“

 (اقاظلا ) ازازلا اذنكو ( هنس )ويمارواه لثم (واهز ) ويناروككو اذه
 ىتلا ةييرثلا ةيلامكلا ةجنهللاب نوماكتي « خلا . . . ماسقالاو عورفلا راسو“



 تاوعو ب

 ةئالثاا لوقي ىناروكلا نا الئف . ةمئاشلا ةيدركلا ةجهللا نع اريثك قرتفت
 ىلعو .(هسس_هس ) لوقي جئامركلا نأ نيحيف( ىريه )كوةي اظاظلاو (يرهه ١)
 ليسملا ةنل ةديلو ةيئاظاظلا ةمللا نأ ( سيردنأ ) قرعتسملا ةساردو ىو
 نييمارواهلا تاياو رىلارظنلابةحرح ةرظنلاهذهن ًارهظيو ءاهعةئشانو ةميدقلا

 . [ نوسرجيم لا ]

 (هنس ) نيب نطقت ربللا راثع فترإ اضيأ ( همانفرش ) لوقيو
 دارك الا ىلع قلطي هير ىلع ( روبلك )ظمل نإو . (واهز )و ( ءهاهنامرك )و

 ةجبللا ) و .( هافنامرك )و ( هنس ) دالبب نينطاقلا ء امركلا ريغ
 نكلو( نام.وأ) قرشتسملا لبق نم اقيقد اسرد تسرد هذه ( ةءروباكلا
 روك ذملا قرشتسملا اهنمض ىتلا تامولعملا نم فخؤيو . دمب رشنت ل هتاسار>

 ةقطنملاتاجبل فثحس هنم لوالا 41 نأ « ةميقلاتاساردلاكلت نع هباتك

 و ( ةيروهلكلا ) و( ةيهافن امركلا ) تاجهللا ىهو . هافذامركل ةيب ونجلا
 قانلا دلجلاو . ( ةيلوكلا ) و ( ةيلاك انانلا ) و ( ةيدنوارهبلا )و ( ةيكنلا )
 قرشو راجيب )ىنعأ(سورك )و ( دن رك ) و(هنس١'تامطاقم تاجهل ىف ثحبي

 ( دركلا ) ممإ مهسفتأ ىلع نوقلطي تاجبللا هذه نوماكتب نيذدلا»-. ( هنمع
 (ناتسكل )ذاتسرواراوج ىفو اذه .اهلإ نومتنيىتلا رياشعلا ءامسا,فوفرعي وأ
 (ساملس ) ىف دجويو ( ةيكسلا )مسإب ةيدركلا نم ةيبونلا ةجبلا فرعق

 اهذكتت ىلا ةدركلا ةخللا نكلو اضيأأ ( كل ) نم واشع ( سرف) ملقإو

 .(نام.وأ ) قرشتسملا ىأر ىلعع ةيلكل تسيل سرافب (فودبع - نولك ) ةريشج
 نع ةلصفنم نوكت داكت « نارإ ىبرغ دارك ال ةيبونجلا ةجهللاو اذه

 ةجهللا هذهدوجو نرهاظلاو .ىجراخلا لكشلاو ةغيصلا ىف ٍدركلا ةمللا

 (ىويتراك - ودراك ) ةلأسم ريرقت ىف :ريبكة يأ 4 سيل ةيمئامر كلا ريخ
 هبك'رم وجوعرتاءلهف ( جئامرك ) ظفل لصأ نع ائيش نحن فرعفالو . ةميدقلا»



 ل مم ا:

 ال مآ ةيديم ةريشمل رخآ معساو ( درك ) ةلك نم
 ناقش احول ناتعومجم اف تناك ةيجامركلا دالبلا نأ رهاظلاو :

 ىمم ةيناثلا . ( ةيقرسثلا ةيبونإلا) وأ ( ةيقرعلا ةيجامركلا ) ىه ىلوالا

 را ا ( ةيبرغلا ةيجمامركلا )

 . نآلا ىتح

 . ةيفرشلا ةيحنامر كلا

 .ىنعأةةجد ضوح رئاشع نيب ايفو (ىركم ) دالب ىف ةرشتنم ةعومجملا هذه
 هناوريسلا رب فارطأو مدألا طشو لفسالا بارلا رب نيب ةدنمملا ةقطنملا

 ريباعتلاو غيصلا ددمتو تادرفملا ةرثكب ًادج ةينغو ةغيلب ةيفاص ةجط ىهف

 . ةيبرغلا ةيجامر كلا

 ةيلع تارييغت ضب عم ةيجئامركسلا ةغقا لسأ نعةرابع ةعومجملا هذهو
 «ناتخب ح ناتهب ) و ( نيددام )و ( ركبر ايد ) دالب دارك أف « اهيلع تلخد
 .قطانملاو( ناوبمم)و ( مورضرأ )و ( هيمرأ ) و( ىداكح )و ( نانيدجب ) و
 .ةجبللا هذه نوملكتي مهاك اسارخ ميلقا ىف اذكو ءلوضنالاب ةيدركلا

 .تاجبلاا نم عاونأ ةدعب نوملكتي ( ةيروس ) ىلامش دارك | نأ ربظيو

 هكرتلا ةلاحرلا لوقيو اذه . ةيكرت تاك ضمب مه ىف لخدتو . ةيدركلا
 : ىهو ةجمل ةرشع سخخ ىلا ممقني ىدركلا ناسا نإ ( ىلجايلوأ ) ريبشلا

 « ( ىدوخم ) «( ىكينوع ) « ( ىراكح ) « ( ولول ) « ( اظاط -ج اًراز )
 «( ىربرح ) «( ىراجنتس ) «( ناسي ) «( ىو هريزج ) « ( ىتاوريش )
 «( ىناوكج ) ء( ىدلاخ_- ئلاخ) ('قاربس - ىتاروس ) «( ىتالدرأ)
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 (ةيداملا) ةجمط لالقتساب (اكينامارغ) هباتك ىف ىتوزراف ذاتسالا لوقيو
 و ( ذانبب ) ىتجل نع ( كرملوج ) ةجمل لالقتسإبو ( سيلدب ) ةجه نغ
 ةيفاو تاقيق( دركلا رمارغ ) هباتك ىف « وس > رجيمللو . ( هيناملسلا )
 تاساردلاو تاقيتحتلا صخلم ىه ةيئ آلا تايسقتلا».ةيدركلا تادبللا نع
 5 ىدركلا ناسلا نع ةيوغللا

 ١ - يتاربالا مسقلا .

 ىف 00 ( جرا ) قرشتسملا ركذي - . ( هاشنامرك - هنس ) ةجط )١(
 « هنس 9 ةجيلب بوتكم « ناتسلك »© بانك نم ةخسن دوجو ؛ هل باتك
 ناقيقحم اورجأ () نيقرشتسملا نم اريثك ناف كلذ ىلع ةوالعو . ةدركلا
 . ةحوللا هذه ةسارد لوح ةيفاو

 ةريشع نم ( سور ) ةجهل لثم - « ( لحرااو نييلبجلا ) ةجه (ب )
 . سراف ميلقإ ( نودبع نولاك ) ةجهلو ( ناردنزام ) ميلقإب (دنو هجاوخ )
 ةجهل نم ةبيرق ةريخالا ةجهللا هذهو . نارهطو ناسارخ دارك أ ةجهل اذكو
 . مورضرأ دالب دارك أ

 . ةيقرشلا ةيجامر كلا -

 . ةيركملاو ةيناملسلا نيتجهللا نع ةدابع مسقلا اذه

 ة4مله7 ةئس جروبس رطب ناس 5دعطدهووص ةطمع لذع ادملعس )0(

 ٠ . . . نام .و « نافروم «نوس « غاريتب ريتيو « رادنش لاثمأ )0

 ش (««)



 . ةببرغلاو ةيلامشلا ةيجام ر كلا

 دارك أو ( ناوبرآ - ناقيرآ ) دارك أ تاجهل نع ةرابع مسقلا اذه
 ( مورضرأ) دالب دارك أو « تارارآ » لبج فارطأب نينطاقلا ( ىلكورلب )

 نانيداهي ) ةقطنمو ( نانيدعث - ىراكح - هيمرأ ) ةقطنمو « ( ديزياب )و
 لامش ةقطنمو ( ركب رايد - نيدرام - نيدياعووط ) ةقطنمو ( ناتب

 .01) ةيروس
 تاجهل ددعتددص ىف «ةدركلا ىف ىناصخالا (') نوسرحيملا لوقيو اذه

 : ينأيام اهقورف قئاقدو ةغللا هذه

 ىرخأ تاجهل كانه نان « اهعورفو ( يركم ) ةجهل نع الضفو »
 نم لب اهنف « حاحقأ دارك أ مهنإ مهسفنأ نع اهبذوتطانلالوقي ؛ ناتسدركي

 ىلاش ىف نورشتني دارك الا نم ةريبك ةفئاط م نيدلا ( اظاظلا ) ةئل اهمحأ

 موق مثو . لوضنالا نم تاهج ضعبو ( تاجر رأ ) فارطأو ( ركبرايد )

 ةمخض مهماظعو ةرودم مهسؤر « ةيردلاو ةعاجشلا نم ةياغ ىلع نويليج

 ةيركملا ةجهللا عونم تسيل يهف .ادج ةينث ةيرآ ةجهلب نوماكني . ةضلرع

 تلصفتنا لالقتسالا ماه لّدتسم عون يه لب « ةيدركلا تاحهللا نم اهريغو

 اك اهيلا رظنلا ببي كلذ عمو . ادج ديمب دمأ ذنم ( ةميدقلا ةيسرافلا ) !نع

 ىههو . ةيسرافلا نم ةيدركلا ىلإ برقأ ىهو ةيقن ةيرآ ةغغل ةيأ ىلإ رظني
 لصالا ىف اظاظلا ةفئاط نال ةمّئاشلا ةيدركلا ةغللاب فراعلا نع ادج ةبيرق

 م رلاوم « اباج « فوروتاجاخ « فورازايك ١ تافلؤئمو بتكرظنا )١(

 « همائفرش ©« ىلوزراغ « سرطإاغأ « ليئون « نتيكين « ناكر اه . م « زاكام

 فلؤملا . نوس « كوكول نوف « نيدراج ءنيسوشأ

 فلوثملا ' .49 وده ص ناتسدركب ةيناماسلا ءاول نع هريرقت (؟)
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 ب . ةفعاضم ةغل باح
 اموديو هدالبلا كقت ىلاهأ اهب ملكتي ( درعس ) ءاضق ىف ةبيمع ةغل اهنمو

 ةّلوأ ( ىانراواك ) مسا ةران ابيلع قلطل « ةيماراآلا تاماكلا نم ريثك“

 دالبب دودحلا نم ةبرقم ىلع ءاضق ىلع قلطت هذه( دارك ) ةلكو ( داوك )
 انأ رهاشلاو . ةينادلكةيدرك ةطيلخ نع ةرابع ةجهللا هذهو -( ىداكملا
 .دمب اف مالسالاا وقنتعا نيذلا تاهجلا كلت ىراصن ءامدق ةغا تناك

 ( ىكلاب ) مسإ اهيلع قلطي ةريغص ةريشع نطقت ( نوساس ) راوجي كانهو
 ةطيلخ نع ةرابع ىهو ًادجةبيرغ ةجهل مكدت« ةينارصن ىه الو ةمم ىمألا

 ناتسدركب ةديدع تاهج ىفاضيأ كلانهو . ( ةينمرأ - ةيبرع - ةيدرك
 نيررافلاءال ئه ةلالس لصالا ىف مو . ةبيرغلا تاعاماو :راقنلا نس دش نسق
 ىف اوجيدنا نأ ىلإ اهبف اوشاع ثيح « ةبدركلا لابجلا خماوشب نيمصتعملا
 ى ؛ ةيلسالا مهنل نم تالكض ءبب مهظافتحا عم ًادارك أ اوراصو دركلا“

 . ةيدركلا ىهو نآلا اهب نوماكتي ىتلا ةثيدملا مهنا
 قلمني ىتلاةغللا ىه ىدركلا بعشلل ةيلسالا ةخللا نأ ءلوقلا ةصالخو

 نسحأو ( ىجامركلا)و( يدركلا) : نيمسق ىلع ىهو . بعشلا كلذ نالا اهب
 اذه . ( قالبجواص - خالباس ) ةجهل ىه نيمسقلا نيذهت اجهل نم ةجحللا
 . نييراكبملا باتكلاو ءارعشلا نم ةدع ( ديزإإب ) ةنيدم ىف ىضمامف ناك
 ةباتكلا نوجلاعي « داركالا باتككلاو ءابدألا نم ضمب اًضيأ ن الا اهنفو-
 00 . ةيلصالا ةينطولا مهنغلب لسارتلاو رعشلا ضرقو .

 دالبل ىلامشلا مسقلا نع ةرابع وه يذلاءناتسد 0 نم ىلامغلا مسقلا اذهف

 . ةنئامللاو ةيوذللا ,ةمجولا نم دركلا ( ايسوقيا ) وه « ( هيمدأ) و (مناو)
 ةئوفملاو: ةدشلا نم ائيش اف نأ الز ء ةدحنم ةدحاو.-مسقلا اذه ةغلوم.



 ل موو ل

 ةيرالا(')ءابثاذال كلذ و.ةيب ونجلاةجبللا نع داعتب او ةبالص ايف هيلاهأ ةجهلف
 .هفرح نأ م «ةنيل اواو ةيبونجلا ةجبللا ف بلقنت للامعلا ممقلا اذه ةجهل ىف

 .كللانه قطنت ىرخأ فورح ضع اذكو . اديدش اهم قطني لامثلا يف ( ب )

 ىف ايسالو « اضيأ ىوحم قرف دجوب «ىظفلملا قرافلا اذه عمو . ةوقو ةدعب .
 .نيمستلا نم مسق لك نأ « قرفلاو فالتخالا اذه تيثي ثيح « لاعفالا خيص

 . ةقيقد ةدرفنم ةسارد ىلإ ةديدش ةجاح ىنل نيروك ذملا

 :ةنيدمىملاهأ نأ ىلإ ثلصو تانالتخالاو قورفلا هذه نأ لوقلا ةوفصو

 ىف.« مورضرأ ىلاهأ ةغل « ةيولطملا ةلوبسلاب نومبفي اما « الثم ( ةيناملسلا )

 ةدحاو ( ةيجامرك ) ةيدرك ةغل لصالا ىف نوملكتي مهنأ نيح

 .لاممتسا ءارج نم ؛ تاجبللا نيب تاالتخالاو قورفلا هذه تعمتا دقو

 دشُأ صخالا ىل_ع ةجبللا هذه لثم لعج ام « ىرخ الا نود ةجط ىف تالك

 .لابثلا ةجط نأ كلذ لاثم . تاجبللا نم اهريغ نم اتورف رثك أو انالتخا
 .ةجبللا اهتسبتقا ىتلا تاملكلا كلت نم ًادبع مدقأ ىه تاك ضعبب ظفتحم

 الأ ىر' هسفت تقولا فو . ناربإ ةبضه طساوأ تاجحل نم « ةيركملا
 .ةينادلكلا نم ىرخأ تالكابلح تلحأو ةيلصالا اهنا ضعب تعاضأ
 .يحو ( زيند - ركد ) رحبلل « نآلا ىلامثلا ىجئنامركلا لوقيف . ةيك رتلاو

 لوقي قرشلاو بونجلا دارك أ نم هريغو يركم لا نأ نيح ىف ةيكرت . ةلك
 .« كرت وهو ( يمك ) ةنيفنسلا وأ ةرخابلا لوالا لوقي اذكو (هوآ لوك )

 .تاجط ىف كانه نا ذا.ةيسن رفلا (م) فرح لباقيام فرحلا هذه دصقي )١(

 .لثم ةنيلآواو بونجلا ىفو ( ()- ق.لامقلا ىف قطنت تالك ةيدركلا ةغنلا
 سفنب بونجلا ىف ( وابو ) و ( وآ) و . لامشلا ىف بالا  ىاي و ءاملا- ىآأ
 ,مجرتملا .تاجبالا بلغُأ فقيد ركلاةغلااىف ةلقتسم فرح هذه ا جسحارلا وب ىتمحلا ..:



 يجن اموكلا لوقيو.ىمراف ظملوهو ( ىتدك ) قولوقي نيرخ ألا نأ نيح قح
 «ىثذ_ىوز )ءريغو ىركملالوقيو.ةيب رعىهو (دره_ضرع)ضرالل :ىلامشلل'

 هفالتخاو « ةيبنجأ تالكلاعتساو« تارابتعالاو لاوحالا هذه نأ ىلع

 . ةريبك ةدايز تاحبللا نيب تانالتخالاو قورفلا داز كالذ لك_قطنلاو ظفلتلا:

 « كلذ ىلع زراب لاثم ةين : هلا تافكلاو

 ( وآ) ( ةيناملسلا) ةجهلب و(7(بآ ) لامشلا ف تحبصأ (ءاملا_وآ ) ةماكف

 (رغب ) 2 (فرب) » (جلثلا رفو) دو
 (قروخ) د (ىره) ١ (فوصلا_ىروخ_ىروه)

 (زيقاق) 5 (تيكاك) »  ة(قرولا_ركاك) د
 (ناد١ >(نارد - نادد) ه (نسلا -ناد) 1

 (كشوح) ود (كيلاوخ) د (تخالا -كشيوخ)

 جك »  (زيق-رزخ) »  (تنبلا -جك) ه
 (ذود) ِ (قنن) ه (سمشفلا وال) د

 (ىوأ) »  (وأشوه) ه» (وه- ىءوئ)

 (وايب ) »  (ايي_ريه) »  (لجرلا -وايب)
 (وتسهث) > (وتسإ) > ٍ( ةبقر - لم )
 (وتس#“) ه»14ىبازار_اوكار) » 2 (مان حوتسيون)

 ةجهطل نه ةبيرق ةّلب :( تالدرأ ) ىف البق نوملكتي صانلا ناكو اذه
 لؤدع ءارج نم لاملا ترينق لب : ًاريثك مدي مل كلذ نكلو ( ناماوواه )

 وى اب 1 -

 هجوالاو ٠ ءابثابال ( ٠١ - ق ) فرحت هنا رهاظلاو لسالا ف اذك (1)

 !تؤنجلا ققطننةيسن ر هلا ؟قرحك ب رّعلاو لامثلا ىق قلطنت فرح لكذا لاقي نب

 مجزتملا.افكهو (بالا واب  ىقاب )و (ءاملا  وآ- ىقآ) لئم آؤاو قرشلاوع



 . سس لا كس

 مب رازقنسالا ةايح ىلإ  لمحرتلاو لاوجتلا نع ةرايسلا قلئابقلا نمزيشك

 ؛ةيهافرب ملمتلل اهب مهم ةماقإو ( نالددأ ) ىلإ لامشلا دارك أ نم ريثك موبتو
 هالبلا كلتن آلا ها اذكو . اهف بتتسملا نمأألاو دالبلا

 .ريككمسق اكو ..امهيبقرف ريك كانه بل ذإ ءام اهون ةيركم ةجمل ىهو
 اهناك لب « ةيعرفلا ةينالدرالا ةجبللاب نولكتال ) نالدرأ ) لامش ناكس نم

 ( رك ذلا قباسلا روطتلا لبق ةينالدرالا ةجبللا ) ةمدقلا مهتجبلب فوظفتحيال

 «( ةيناتسدركلاةجيبللا ) مماب اهفارطأو (ةنس) ةنيدمب ةدئاسلا ةجبللا ترهّشاو
 ه اريبك ًاراغتلا ترشتناف ةسوسحع ةضهل تضم ةينغو ةفيلطل ةجطل يهو

 ء ابهضهو ةيسرافلا تاماكلا ضعبل ةراعتسإ لضفي

 منومبفي (ةينابلسلا ) و ( هنم) ) ىتنيدم ىفعتم مظعم نأ ىف كشالو
 .نسحو ةهوراا نم املا ًارظن « تحبصأ ىتلا ةعدقلا « ةينالددالا ةجبلا

 قحلاو .ىبونملا ناتسدرك قى رعشلاو بدالا ناسل « ماجسنالاو ءادالا

 مقاروكلاك اهنأ لب .« ةماعلا ةيدركلا ةئللا تاجبل نم ةجط تسيل نأ

 .ةعدقلا ةيسرافلا ةمالا لماكتو روطت نم تأشنو ىتاروابلاو

 تناك ىتلا ( كيجاتلا ) ةجبل الإ ىهام ةيماروابلا ةجبللا نأ رهاظلاو

 قاتسدرك ىف ةدئاس تناك اهنأ لمتحيو . ىهسولا ناريإ ينام تقو ىف ةدئان

 نيغ لمع بعش وأ رجاهم ىفاريإ بعش .امب لكنملا ناكث يح « اضيأ ىبونجلا
 تحبصأ ىتلا مشل ىله « ىرقلا ىتاروك لثم « نويماروابلا ظفاحيو . يدرك

 .هالب نالا ةدئاس ىهو . ريثأتلا نسحوأ ةوالطلاو ةفاطللا نه ةياغ ىف مويلا

 . ةلوبسب ىدركلا اهمهفيالو ءاهلاوحو ( ناكنلي )و (هواب) و ( نامارواه )

 -ةغللا ٍتاجهل نم ةيرهلكلا ةجبللاو ةيهاشنامركلا. ةجبالا تسيل اذكو .٠
 نم اهنأ نظي ىتلا ( كت ) ةجبل هبغلا مام ناهيشت امهنإ لب « اماه ةيدوكإل
 هببنأ ىرخأ ةهج نمو.ةبج نم اذه . ( ةيسرادلا ) ةيئارإالا ةبخا! عورفإ



 مي

 لطي نأ نكمي ىت> « ادج ةيدركلا نم نابرتو ًاريثك ةيسرافلا نع قادخيت
 هبعئال امهلاعف أ غيصف كاذ عمو . ( كل - درك )اذكه لقتسم ممإ امملع

 ةلاح لمعتست ءاممالا ىفو . ةيدركلا ةدهالا الو ةيكالا ةدهالا ل غبص

 اك ءةيكللا ةحهالا نم امرف ءاممالا فت نأ ىلع« درفملا لدي اكاد عججا

 ىلعو ءابلاف ةيكالاةدهالا ىف للا بكرت ةدعاق ىلع راجاءرمف ىلا بيترت نأ

 « . تالالا ضعب ىف ةيدركلا ةجهالا ىف للا بيكرت ةدعات

 ةجهالا نع ثوحب ضعب ناسالا ثحبم ىف انه ركذ أ نأ اريثك دوأ

 هذه نيب دوجوملا هباشتلل ارظن « نيقرثةسملاو ةلئ>رلا باغأ نال . ةيروفلا

 اوربتعإ « ةيسرافلا ةغللا نيب و « ةيدركلا ةغللاتادها ىدحإ ىه ىتلأ ةحهلالا

 (ةيمالسالا فراعملاةرتاد)ركذتملادلف . ةيسرافلا رئاشملا نه ه-فن ىروللا بشل

 ىلإانرشأ اننإ ممن . ةساخ ةفصإ دوما ةجهل نع ًاثيش  اقباس انرك ذك س

 . باتككلا اذه نم لوالا لعفلا ىف روطس ةدعب « ةيراثنلا هذه طخ

 ىلسصالا ىروللا )١( ) ماسقأ ةعبرأ ىلإ لصالا ف ىروللا بعشلأ مسني

 . يرايتدبلا (؟)ىبولك وكلا () ىتاساماملا (؟) ( ليف )

 هبشت ا ىف كشال « ريخملا رولا وأ ىيفلا ىنعأ ( لوألا مسقلا )ةئلق

 0 أ ,قويليفلاو . ةيسرافلا| ةحلال اهتمماشم نه رثك أ ةيقرمثلا ةيدركلا ةغللا'

 . كش لقأ كلذ ىف مث.ماخمالو مهتيدركب نوفرتمل

 ىدل تقأث ي>! (ناتسرول) ىلإ ةيمسر ةمهم ىف (م1411 )ةنس تبدتنا:

 ثاحبأ ةدمب تقو ةسرفلا تزهتاف نمإلا نه ادر ( هوكتشي ) ىلاو

 فلؤملا 5 عودضوملا ءافئدسال ىند ةذاؤا ثحبلا اذه )0( 0



 ل جوعا

 روكذملا يلاولا عم انتاندامحم بلغأ ناكو . تاهملا كلت ىف ةيعايئجاو ةيموق

 هيلإ ىرأ امو ىالك نومهفي ةلوهس لكب اوناكو . ةيدركلا ةئللاب هتيشاحو

 ةيجامركلا ةجهللا نيب قرفلا نأ ىدنع تبثف . ةلوهس لكب مهمهنأ اذكو

 نيتجمللا نيب قرفلا نم ربك أ ىيل ءمذه ىلصأألا روللا ةجهل نيبو ةيقرشلا

 [ هنايب ىت آلا لودجلا رظنأ ] . ةيبرغلاو ةيقرشلا

 فراعملا ةرئاد) نإ لونتوء«ىرخالا ةثالثلا ماقالات اجهل نآلا رك ذنلو

 اهبف « ىروللا بعشلا نم ةئالثلا ماسقالا هذه تاجهل نإ لوقت ( ةيمالسالا

 ضعب اًضِيَأ اهبف نكلو ؛ ةيلاحلا ةيسرافلا ةثللا تاكل ةماشم تالكض عب

 نم ةيسرافلا ةغللا بيك ارثو فورح نع ؛ دعبلا لك ةديعب بيكارتو فورح

 : أيام كلذ لاثم . ظفلتلاو قطنلا ةهج

 (لمحتأ) ىنعأ ( ماكيأأ ) روللاة شل ف تراص ىسرافلا (ماكيم )ةماكف

 (ىرتشأ) ه٠ (مرخيأ) ه د» د> (مرخيم) »و
 (نانالا) »  (مودآ) د» ه وه (مدآ) ه

 (رجلا) ه»  (لبب) هاه د (لي) ه

 (ىلعأ) ١> (مددي) >» ه١ ه» (مدىمبم) ده

 ( تيبلا ) و ( انوخ) ١» » ده (هناخ ) 0

 (بوثا) >> (اوج)ةيرايتخبلا» ه» وه (هماج) ه

 )مر م» (ايا)ةيرولا» » ه»  (ناعيا) ه»

 (ءالؤه) هه (لاكي) »هه ه »  (امنآ) د

 (اذهذخأ) >(توكالوب)» » ه ه(تفركارينا) د
 ؟الثم ةيدركلا(ةيناملسلا) ةجهأ عم ةيروبلا نم تاماكلا ءذهأض عب ائراق اذاف

 ( ماكبأ ) لدب (ةيناملسلا) يف ىدركلا لوقي ذإ اريبك سيل,امهنيب قرفلا نأ دهم
 ( تركى ومأ ) ( توك انوي ) و (مديا) ( مديل )لدبو ( ك5 - با ) يروللا



 ل ميول

 دقتعأ ايف يمن (انوخ ) ب ( هناخ) ةلك ظفلت امأو . ( مركيأ) ('مرخيا ) و

 فلالا فرح انايحأ نوبلقينيدلا سرفلاو روللانيب رمتسملا طالتخالا ةجيتخ

 -اهنآ)و ( نون ) نولوقيف (زيخ نان ) كلذ لاثم . طقف قطنلا ىف ًاواو

 .خلا...(نوج )( حور - ناج )و (اهنوأ ) (ءالؤح
 نييمت ىلع اهب كحلل ىكنال« ةليدضلاتاماشملاو قورفلا هذه نأ دقتعأو

 . بوعشلانم بمش ( ةيموق") ةيجواونئأ ديدحتو.'
 اطالغأ اوطلغدق ةلاحرلا نيقرشتسملا ءالؤئه نأ ادج نكمملا نم. )١(

 الضفمام مهمالكا ومهفي مث يحمءناتسرول ىلاهأ عم مهنثداحم ءانثأ ةليلق ريخ

 * حيحملا اهقطن هجوأو تاماكلا طبض اوتسحي م مهنا نع

 ىف قمعتلا نم اونكمني ذأ ريغنم هذه مهماكحأ اوردصأ منإ - ()

 ملعب مهتفرعم مدع نم الضف ةماعلا ةيدركلا ةغللاتاجهلو ماسقأ ةفرعم-

 . عيضاوملا هذه لئم ةساردل مهلهؤإام ردقب « ايجولوليغل#

 « ةيروللاو ةيسرافلا تاماكلا ضعب ىف رظنلا انعمأ اذإ اننأأ ف كش الو

 هذه تالك ةبباشم نأىرن « ةيدركلا ةغللا ماسقأو عورف تاملكب اهانراتو

 ةيروللا تاماكلل اهتماشمنم رثك أو ربك أ ةيسراغلا ةنللا تاشكن عورفلا

 : ةنراقملا كلتي الودج كيلإو



 سس س1

 ىلع لورا ىمسراف ١ ىف رع ىارواه ىف رغ ىجيامرك | قرش ى جحا مرك
 ١ _(قايدم) | (فاوم) 0
 | هج 6 هراهإ وربإ هوول وجبإ وجا ربا بهذإإ|

 ور  هنورأ هشيئادا هريثين اب | نيثينب سلجا

 و ورم ناب نابوأ الإ قوفإ

 هه. ىوك دهر نيوكته | ن لسع لعأ نيبكا لسا

 شرع ةهش_شبزا 40 هزورخإ يىماش هزب رخ خيطبلا |

 ىمره دورصا| دومرهثإ دومر أ ٠ْ

 فيحتستها يسال بسأ) بسأ| بسأ نامل

 وج ( هج وج وهجإ ,.وهجإ وجأ ريمثلا
 00 ماي ميلا منال مك فك
 هزرو_ولوه.هيأر هس هه ىريف, ساه زريخر ضبا

 ا ارق ىرث روث هلأ روكذدث| روكنأ| بنعلا

 زب 1 ردم ىبأ ىمادندوك مثلا
 2 وم ردى زيويم| زيوههإ زيوم| بيبزلا
 مشورفد مثورف ثا  اتءروأ مشورفهث | مشورفهث (مشورفمم | عببا
 وروأ- وري ورعأ ورا| اورعا| دورعأ| زوصإ| مويلا
 ْ وشوأ-ق كيك وهشعا 1 و هشعا وهشعأ بذثما |ءاسلاذه

 م| مئازوت_مئازنأ 2 مئازا مئازانأ مئازانأ مئادىمت ف رعأال



 تس مجول

 -(قانيدبموةينايلسلا ىتجل ) ةيجامركلا ىمسق نيب قرف ريبك كلانه سيلو
 , ضع ءانن قرهاظ قرملا نأ كانه ام ةياغف . لودملا نم كذ كك

 :ق رشا يمت اموكلا فرصي الثم ء لامفالا ضعب غيصو فيرصتو تاملكلا

 < ( ىمهئلهه ) ىضام لعف (اسوهه) اذكع ( مايتلا - ناسل هه ) لعف

 . لباقم ىف لوقي ىنانيدببلا نأ نيح ىف ؛ رمأ لمف ( هسل هه ) « عراضم لمف

 ى (ىبدار  تبارد )و ىضاملا ف( وبار) و ( مايقلا - نودار ) كلذ

  نتشيئاد ) قرشلا يمامركلا لوقي اذكو . مالا ىف ( هبار )و عراضملا

 . ( نشنود ) قتانيدهبلا لوق ريظن ءهشيناد « ىقينئاد « تشيناد ( سواجلا

 .هنور «هشدور  تنورد

 يباشمذأ ىرن( رتصملاثموه ىذلا) لودجلا اذه ىلعةرظن انيقلأ اذإو
 نم ربك أ ةيدركلا تاجبللا راسب «ةيكللاو ةيليفلا ةدجهللا نم لك

 . نم ىدوالا بعشلا رابتعا هذه ةلاحلاو زوجي الف « ةيسرافلا ةغللاب امهتاشم

 . نيقرشتسملا نم امسق كانه نأ ىلع . ليئْضلاىوغللا هباشتلا اذه درج سرفلا

 ةدارك الا رئاس نيبوءروللانيب نوقرفنال_ لوالا لصفلا ىف قبس اك مالعالا

 ريغصلاروللاو ريبكلا دوللا تاجط ىف ثحبلا نيح ( نوسنلوار )لوقي

 . اهنأ ريفم ةيدزك جهل الإ ىهام اهب نوملكتي ىتلا ةثللا نإ « لوالا قيرفلا نع
 . ةجبلب نوماكتي مهنإ ىتاثلا قيرفلا نعو . ًاريبك اتارتفا قسنلا ىف اهنع قرتفت

 . هفامهافتي نيتجبللا الكب نيمكتملازأ ريغ ( هاعنامرك) دارك أ ةجط نم ةبيرق
 رباثع تانملو تاجط نأ ىلع ءاماعلاو نوثحابلا عمي داكيو . ةلوبس لكب

 ىلإ باهز نم ] . ةعيدقلا ةيواهبا ةغللا ةيقبالإ ىهام هذه ( سورغاز )لابج

 ( هنس ) ةجط ثحبم ىف ( ةيمالسالا فراعملا ةرتاد )ىف درو . [ ناتسزوخ

 . ( نامارواهأ)و

 ,اهادمتت الو( زقاس) و ( هنإب )ىلإ دن( ةيمئامركلا )ىركم ةجط نإ »



 سس سيرو سس

 و ( ادوخروخ ) و ( وئافج ) رهن بونج نم ةيئاتسدزكلا ةدجبللا ًادتبتو-
 ةساردلاب ةريدجل ةجبللا هذه نأ اقح . ( هنس ) بودنج ىتح ( وك هليت )
 . ةيماملا لوسالا ثادحأ ىلع ةقيقدلا '

 يف دجوتو . ةئحب ةيبئامركف ( فاجلا )ةجط لثم (ناوبرم ) ةجط:امأو
 املع نوقلطيو سانلا اهم لكني )١( ةيدرك ريغ ةجط ( نامارواه) ىمسق الك
 ىو.(تدحتأأ نأ  وجام )مماب ةماعلا نيب ةفورعم اهكتلو ('ىارواه ) مسا
 ةيئاظاظلا ةحبللا أ ام ةجهللا هذهب سانلا لكنت ء اضيأ ( هواي ) ىرق ضعب

 ةيناروكلا ةريبكلا ٌراشعلا ىرق دوسق ةيمارواهلا ةجبللا نع ةفرحم يه ىتلا '
 «(هاشنامرك - رونيدلا ) ةقطنم ىف ( الودناك ) ةيرقو ؛( واهز ) لامشب :

 هذه نأ ( نام .و ) ىأر ىلعو . ( ممرد ) ةقطنمو «ىرخأ ىرق ضعلو “
 ةيناماسلا فص يف ابعضو بجي « ( ىطسولا ناربإ تاجحل ) ابل ت اجبللا “

 خلا . . . . ةينالليهاملاو ةيدورهوكلاو
 (ىناروك ىارواه) ةحط نأ ريغ « ( هنس) ةجبلبام ةقيئو انيدل سيلو

 اهنأ ىلع ؛ اهيوحم ىتلا عبردبلا ىصصقلا رعشلاو ةرتؤملا تايلؤذلا لضفب ؛ لد
 عمجشل ماعلا ( نالدرأ )5 اح نأ ذإ . ادج ةقيقر راعشأو مساو بدأ تاذ

 . ريدقتلا ةياق امردقيو ةجبللا هذه فبدالاو رعشلا «صاخعونب هرصق ىف

 » . مالكلا نم ماوملا هب جيلتام ريغ ىه ةيبدالاةجبللا هذه نأ ىف كشاالو

 نيب لسافلا دملا فارطأب نطقت» نوسرجبملا لوقي عوضوملا اذه ىفو
 نم ةبيرق هجهل لكنتو هبدركلا راشملا شءإ ناتسدركو ناتسروا ىميلقأ
  نارإ ىف كجانلا ءامدق ةجحل

 « نيلحرتم ريغ نيرقتسم اوناك هذه ( نارك ) دالب ىلاعأ نأ رهاظلاو

 مجرتملا .٠ ةيبجئامرك ريغ هضرغ لمل(١)



 بل معو

 ةيمادواهلا راشعلا اذكو .ةدعتم ةفلت تاجبلب اقباس انلق م نوءداكني اوناكو

 , قطنلاوؤةطيسب قورفب تاجبللا هذه سفنب تماكنت (وزير ) و ( الودناك) و
 رمشلاو بدالا ةجلاعم ىف ةريهشلا ( نالدرأ ) ةجبل تلمعتسا دقو . ظفلتلاو

 . هثيح ( هنس ) ىف نالا ىتح اهب نوبتكيو نوأرقي سانلا لازي الو . اريثك
 قيقدت نم دافت-يو . ( ىدوز رهش ) وأ ( ىارواه ) مما اهيلع نوقلطي
 . ( ناروك )رئاسشع نم رقتسملاو نك اسلا مسقلا مظعم نأ « تايرظنلا ضعب

 ىنععو امامت ملكني « مهنم رايسلا مسقلا نأ يكن فت آ ةروك ذملا ةجبللاب لكني

 : [ ةريزجلا وأ قاتسدرك ىف ةركنتم ةحايس ] . «هماعلا ةيدركلا ةغللا ةماكلا

 .ه فاتسجواب ىف اهمظعم نطقي ىتلا ( هيئوخاربلا ) هيدركلا رئاشملاو
 ةفورعم ةيدرك ةغلب لكنت «دنبلا تامطاقم نم دنسلا دالب ىف اهتم ضعبلاو

 . ةيزكرملا دنهلاب ( ىديوارد ) ةعومجم نمض نم ةجهللا هذبف . ةيئوخاربلاب
 رخالادهملا ىلإ تناكو . ةيجولبو ةيسراف تالك ضعبب ةجزتم « ةيبونجلاو
  دقف « ميلعتلا ةغل الا اهنإ ثيحو « بتكت الو سردتال ةماعلا ةثداحملا ةغل

 ةيمالسالا فراعملا ةرتاد ]. اهم ةنودمو ةبوتكم راعش أو صصق ضعب انيأر
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 .ةيدرككلات اع وبطم لاوبادالاو تايعلا-:

 تايعمجلا-١

 ,(م1508- ه1995) ةنس ةناتسالاف تئن أى لا ىهءةيدركةيسايسةميجل وأ



 هس وول

 , 0 ( دركلا قنزتو ىلاعق ةيعمج ) ممايس

 قيرفلا «ىناخردبلا كب ىلام نيمأ ةداسلا تارضح اهودستم أكو

 ىربّلاهقاديبع خيشلا موحرملا لج ىدنفأ رداقلادبع خسيشلا اشاب فيرش دم

 ةناتسالا ق تسسأت ًايرقت حر اتلا سفن ىفو . اشاب لفكلا وذ دامادلا ريشملاو-

 ىلر بنج 2 ىحىف ةيئادتباةسردم تحئتفاف (ةيدركلا فراعملا رشن ةيعمج ) اضن

 سيسأت ىلع ريبك تقو ضمي مل هنأ الإ . دارك الا لافتطالا ميلمتل « شاط ٠

 ضفرىلع « ةينامعلا قرتلاو داحالاةموكحتمدقأو الإ نيتيعجلا نيتاه طاشن و٠

 نع عطقن: مل ىلوالا ةيعمخلا نكلو . ةدي>ولا ةسردملا باوب أل فقو نيتيعملا '

 ٠ ةصرفلا اهل تحال الك طاشنلا فأتسن اذكهو .ًارس عامجالا

 ةيدركلا « ىقيه3 ةيعججهن اتسالا تح (ما6١91ها1954]) ةنس فو

 ىمظعلا برحلا بيبل عالدن اىلإ اهطاشن ف ترمتساف اهفداركألا ةبلطلا لبق نم -

 اهطاشن تدب أو عامجالا ىلإةينفلا ةيمجخلا هذه تداع ةماعلا ةندبلا ةادغو

 ةناتسالا ىف ةندبلادعب تلكشتدق تاكو. ةيلاكلا ةموكحلل ماسالا ورح ةياغل

 رداقلادبع ديسلا ةسايرب ( دركلا لالقتسا ةيعجج ) مساب « ىرخأ ةيسايس ةيعمج

 ةرسالادارفأ قشنامم. ابيفع اضعادارك الا ءامحزلاو 0 عيمج ناكو ىدنفأ

 تاليكشتلاةيعمج) اهومنىرخأ ةيعمججاوسسأف«٠ اضعالاءال عه نمةيناخردبلا

 دق يرخأ ةيعمجج كانه ناكهناف ءاذه نعالضفو ( ناتسدرك ١) ةيعامجالا
 .( يدركلا بعشلا ةيعج ) مساب تسسأت

 (ناغردب ريمأ) ناونعب ةيكرتةلاسر نمذخ ب نكلو روبشملا وهاذه )١(
 (داهتجا ) ةعبطم ىف ( 18٠ ) ةئس ىلاوح دارك الا ةيعجح ماب نامل اهردصأ

 نم مدقأ ةيدرك ةيعمجج كانه نأ« ةدوج هللا دبع روتكدلا موحرملا اهحاصل :
 مجرتملا . ةيئاتسدركلا ىوقلا مزعلا ةيعجلاهعبر نأ لاقذإ . كلت



 --- ؟هذ 5--

 نيلاكلالوخد ىتح اامعأو اهطاشن ىف اهلكت ايمجلاهذه ترمتسادقو

 نيغ دم دعإو.ىرخأ دعإ ةدحاو تلحتأت ابكت ضعتتإ كلذ دمبو . ةناتسالا

 « تاءاملاو بازحالا عيمج نم ةفلؤئمو ةدحوم ةيدرك ةيع,ج تربل ةليلق
 . طاشنو لمع يف تلازام ( لالقتسالا -نوبيئوخ )|مساب ( ايكرت ) جراخ

 باد آلا ؟

 كلش الو . هل فسؤإ ام اذهو « مدقلا ىدركلا بدالا نعائيش لمنال

 باجلا اذه اولمهأ ثيح ءدارك الا نيخرؤم او ءاملعلا لامه ديلو اذه نأ ىف

 ًاديدش الاهإ « عئاقولاو ثداوملاب ىألملا مرموق ةايح بناوج نم اضيأ

 «رفتخيال ىذلا بنذلاو عيذشلا لاهالا اذه نم مغراابو . امان انايسن اهوسنو

 دركلاءارمشلاو ءابدالا نمار يثك نأءايلج ًارورظ نيققدملانيثحابال رهظي دقق

 مولمح ءارج نف . ةيدركلا ةغللا ريغ تاغل ىف ةدلاخ ةيبدأ ًاراث ؟اوفلخ دق

 ف نيممدنم مثوربتعاو اهئانأ نم تاغللا كلتب نوملكتملا مدع اذه ىبدالا

 ءاملعلا ةناهتسا نال . ءالؤه ةبتاعم ف قح نظأ ام ىلع انل سيلو . مهتايموق

 ىضفأ املبم اغلب ءاماذ اب ةيانعلا مدعو « ةيموقلا مهنشلب دارك الا ءابدالاو

 نع اولضي نأ ىلإ قئاقملا نيود:ل مبسفتأ اوبصن نيذللا ءاماعلاو نيخرؤملاب

 رثمن نأ ىرورشضلا نم ناك اذبلف . داركالا ءالؤه ةيسنج ةقيقح كاردإ

 . ءاماعلا ءالوثه ةيدرك ىف كعلا مرماخمي نزلا
4 

 ه0الا. ) ةنس ىونملا ةيبوالاكولملا نم(يروبديعسو:أ كولملا جات )كلم

 ( م1٠ وه ”57) ةنس ىونملا ( ليبدالا فوتسملا نبا) و (مااهخ

 فيس )و ( م 1785و ه ها ) ةنس قوتملا رييشلا ( ناكلخ نبا)و

 (ىبوبالاءادفلا ونأ )و( م 1057 و ه/*7)ةنسونملا ىبونالاركي بأ نيدلا

 قونملا ( ئسيلدبلا ىميردإ انالوم ) و ( م 1586 و مالع+ ) ةنس قونملا

 هقتوتملا ( ئداملا دوعسلا ونأ نيلقثلا ىتنم ) و ( م ١هاؤو هول5) ةنس



 -_ جوع دس

 نس ةظوتملا ةينالدرالا ( مئاخ(١) فرش هام )و ( م 1974و هده؟ ) ةنس

 وه١178) ةنس ةانوتملا ( ةيرويمتلا ةشباع)و ( م 14:2« وه 1؟* )

 مهي درك نم مغرلاب «دركلا ريهاشملاوءاشعلا نم كتانه نم ىلإ ٠ .(م 3.6

 ءانبالىيجتامدخ اومدق اذكهو «ةيموقلا مهل ريغب :ةدلاحلا مهمافل م اوبتك

 ةيموقلا مهل اولممأ ىذلا تقولا ىف. ظحلا ةديعسلا تاغللا هذه ىملكتمو

 اومرح نيذألا دارك الا ءاملعلا ددع غلبي دقو . مان الاممإ ىبمفلا مهبدأو
 .ىلع ةيخيراتلا تايصخشلا نم تائم ةذفلا مهتايرقبع ران 1 نم ةيموتلا مهنشل

 مهتلب بلاغا وفلا نيذلا دارك الا ءاململا ضمب ءامسأ انه رك ذ أ ىنأ ريغ « لعأ ام

 . هب سأبال ايموق اييدأ اثارت انل اوكرتف ةيموقلا

 ١ - ىناذمملا رهاط إب .
 .هراعشأف .(ماللا وه 14٠1 )ةنس ىلاوح ىفو# هنأ ىظل ىِإ فوص رعاش

 .نم ةياغ ىف ىهو . نيفوصتملا بولساب ةبوتكم ةيتوهاللا هدئاصقو ةيلزنلا
 هبسني دقو . هبعلا كلذ ىف ناروكلا ةجبلب ةنودمو « قالغالاو ةبومصلا

 هقوقرشتسملا هب ىنع دقو . ىناذمهاب رهتشا هنأ ريغ « روللا ةفئاط ىلإ ضمبلا
 بحاص ردصأ دقف . ةيبدالا هراث 1 رشنو عمل ةريبك ادوبج اولذبف اريثك
 461551 ) ةئسرعاشلا اذهنا مد « نارهطب ةرداصلا ةيسرافلا ( ناغمرأ ةلج)

 (55) ىلع لمتشي اليذو الزغ ( 4 )و ايعابر (597) اتمضتم ( ف 101 و
 ومس نم ةباف ىف ناويدلا اذه تايعابر نم ايعابر نوثالثو ةمبرأف . ايعابو

 هتاكو.(ف )١١42144 ةنسنار بطل عبط ةيسرافلا اهراعشأن اود )0(

 دزاتس دركب (ه١++٠ ةنس )ىلاوحت دلو ( ىناتسدرك 'هووتسم )واعتسملا.اهبقل
 مجرتملا . ماعلا قاتسدرك ىلاو ناخورسخمب تجوزتو ىناوبالا



 ل مسوس

 اهم ناتيعابرو . ةفطاملا داقتاو دجولل ىران لائمو ؛ ماحلالا لاجو لايخلا
 . تايتاذلاو فصولا نمضتيف قابلا امأو . ةاجانملاو عرضتلا قانمضنت

 مايملا رمح ةفسلف سكع ىلع ةايلاو حورلا ىف ( رهاطاباب ) ةفسلفو اذه
 راعشأ هب عطست ىذلا فوصتلا رونف . (ما115*- ماما ةنسووت ٠) امام

 ساسحالا ةقرب هريغ ىلع (رهاطاباب ) زاتعو ٠ مايل ران 7 ىف ءارتال ( رهاط اباب )
 . بئاسملاو ملال آلا فصو ىف بولسالا ةطاسببو ةفطاعلا لبنو

 ىومرتلا ىلع - ”

 بدأألا ران امهمسإ دلخ نيذللا نيعدقلا نيبيدالا نداخالا دحأ وه
 (وكام ) نيب ةمقاولا ةريغصلا « كومرت » ةيرف ىلإ ىمتني . ىدركلا

 .ةيلاحلاةيدركلا ةغلل وحنلاو فرملادعاوق عشونم لوأوهو 4( ىزاعت)و
 باتكف .دالبلا ىفاهم ماقىتلا هتالحر ىف همع امو ءارامة سف رخأا فلؤم هلو

 نبأ ركذيال تامولعملا هذه هنم انيقتسا ىتلا « ةيمالسالا فراعملا ةرادد
 هيفل ول ةيدركلا لاثمالا ىف اياتك نأ ريغ ٠ ثامقلا نائلؤملا ناذه دجول

 ةخللاب ( م اة ) ةنس سراب ىف رداصلا ( تيرغىم لود ىمول )و كب ١ نارماك

 ٠ اظن ةيسن رفلا ةغللا ىلإ هيلإ راشملا ب دالا دئاصق ضعب جرت نمضتي ؛ ةيسن رفلأ
 ىبدأ قوذ وذ ميدقلا انبيدأ نأ ىلع ةلالد لجأ لدن ةموظنملا مجارتلا هذه
 (ةدحاوةلك )ب ةنونمملا ءدئاصقفع عساو لايخو قيقر ساسحإ بحاصو ميظع

 نم ةياغ ىف ( ةمون ةايملا تناك نإ ) و (توقاي دقع )و ( ىنطو ءانبأ ) و
 ءاملع نم اذه انبيدأو . ىنطولا رومكلا قمعو ىتاعملا ومسو ىبدالا عادبالا
 ٠ ىرجهلا عبار نرقلا لضافأو

 («؟)



 مل سووا

 ىربرملا ىلع##

 قنس نيب شاع . ( ليدأ ) لامعأ نم ( ريرحلا ريد ) ةيرق ىلاهأ .:رم
 ريبشلا ىناربالا رعاشلل ًارصاعمناكذإ ( م 77١٠و ١٠١٠ه 470 و١400

 نإ « ةيدركلا نم ةجبلب بوتكم روهشم قاوبد هلو ( ىموطلا ىمودرف )

 « ( ريرحلاريد ) ةيرق قاآلا ةدئاسلا ةيدركلا ةجهللا نم ًادج ةبيرق نكست مل
 ةقرلا نم ةياف ف هراعشأف . داركالا بلغال مهفلا نع ةديمب تسيل ىبف

 هبولسأو . بلقلا ةقرحو ةعوللاو ةرارهلا نم اهفام ىلع ةوالع « ةسالسلاو

 ىتلا تايلزنلا نم اهلع تعلطإ ىتلا هرامشأ بلغأو . ًادج نيتمو نيصر

 .ضحلا بحلاو تحبلا مارح ابعوضوم

 ىر رج ىالم - :

 شاع ٠ ( رم نبا ةريزج ) وه هيف دلو ىذلا هدلبو ( دحأ خيشلا ) همسا

 ى ناك هنأ نظلا ىلع باغي و . ىرجهلا سداسلا نرقلا نم ريخالا فصنلا ىف

 .هفالخأأل امق اتاوند كرت دقو .ريهشلالصوملا كبانأ (ىنز نيدلا دامع ) دهع
 عبط دقو .( ناتخمب ) ناتوبلا ةقطنم مويلا ةدئاسلا ةغللا ًاريثك فلاخمآل هتغلو

 ةبتكمىف هلم ةخسن دجولو( م 16404 - ه7١؟ ) ةنس نيلرب ىف ناو.دلا اذه

 صاخب واسأ تاذ ةعنملا ةيحان نم هراعشأف . دادنب ىف ىماطسنأ بآلا

 اذه نأ رهاظلاو . مايطاو قشعلا بتارم ىصقأ ىف عوضوملا ةيحان نمو
 «مال لاو سأيلاب ةفنتكملا هتايح ىغمأو ةيدرك ةريمأ بحب ماه مظلا رعاشلا
 . ىلاثمللا قشماا دئاعنو ىرذملا يملا دئاصق لممب

 ناريط هيقف - ه

 ( م18١١ واه 17/_ هالالال و ال7٠ )ىتنس نيب اهب شع ( وك ام) ىلاهأ نم



 تك موو

 هلو ( دمج ) ىتيقحلا همحساو .( ه . م ) راعتسمم بقلب ( بقلب ) صلخت» ناك

 ىلوق)و( نانس خيشلا ةياكح )ني روبغملاهيفلؤم ىلع ةوالع «ةريثك ريغ راعشأ ٠
 .صاخلا ىلحملا هعباطب عبطنم بواسأ هلو .( دوسالا ناصحلا لوق - شرابسأ '

 طاب ىالم ٠5

 قتتس نيب شاع ( دمحأ ) همسإ ىراك> ءاولب ( ىطاب ) ةيرق ىلاهأ نم
 بتكو . هب سأبال رامشأ ناود هلو ( م1456 و 1417 هة٠٠ءومك٠)
 ( كوك ول نوف ) ذخأ دقو . ةيجامركلا ةجبللاب ىوبنلا دلوملا () ةصق

 . ةدم ذنم اهرشنو ةيسمشلا ابكرووص .

 قاخدجأ - ا

 )٠٠٠١ ىتنس نيب شاع( ديزباب) ءاولب ةميقملا ( ىناخ) ةريشع نم
 مم ةمعق  نيزومم ناتسد ) هفلؤف . ( م1609 و اهذك و 070 .دسوا

 لوبتاتسا ىف عبط . ىدركلا بدالل تمدق ةدلاخ ةفحم مظعأ ( نيذو

 ىعدب ىنرعو ىدرك سوماق كلذ ادع هلو . ( عا+م-ه1468) ةنس

 دئاصق هلو) كبايض فسوب ( ه ٠١84 ) ةئس هعبط «( قاكوحب رابوت_ رابمون )

 . ةيك رتلاو ةيسرافلاو ةيب رملا نم ةيدركلا ةللا ريغب ةليلق ريغ رامشأو

 ةبلط نم (ّصار دمحا هداز ىدرك )موحرملا ةرعامتلاىفاهرشنو اهعيط (1)

 مجرتملا .(ه ا١م94) ةنس رهزالا عماجلاب داركالا قاور

 ه امس )ةنس لوبناتسا ىف ةعوبطم لا «نيزومم ةصق» ةمدقم ىف ىذلاو(9)

 غلبي وهو (ه١11© ) ةئس هباتك فلأو ( ه41١1 ) ةئس دلو هنأ ( ع مو

 .ىسصتلا هناوبد زخآ ىف هسفنب رعاشلا كلذ ىلع صن [6 «اعيبرر (44) رمعلا نم

 .( ناكوج راهو ) هفيلان' مع ران حش (ه ١٠1م )ةنس نا اًضنا اهنف دروو

 مجرتملا . هعبط خب راث'الا



 ناخ فيرش -4

 ى #1335 -ه1151و )١١١5 ىتنس نيب شام ( كرموج ) ىلا هأ نم

 ةيسرافلاو ةيدركلاب راعشأ هلو ٠ سيلدب ريمأ ةرسأ ىلإ ىمتنيو ( م 44
 لزغلا عون نم اهيلغأ

 : ىديزابلا ناخدارم 4

 .. ءاثرلاو لزغلادئاصق نم ضمب هلو ( ه 1١5٠ و 1160 )ىتنس نيب شام

 ىراكحلا ونرماش- ٠

 ههرعش ناو.د لك أ هنأب ةياورلا ىوسءرعاشلااذه نعتامولعم انيدل سيل
 .. | ةيمالسالا فراعملا ةرئاد] ةيدركلا ةغللاب ( م5١18 ه 1551١ ) ةنس ىف

 ىروتفقورعم خيشلا- ١

 ,مني ةيناملسلاةنيدم ىف شاع ءاماعلا لوخ- نمو ةيجئزربلا تاداسلا نم وه

 هنافث ئموهراث ا نعالضف« هلو( م 14عمو ١700 _ه1؟64و 1155) ىتنس

 .ةغلاب اهبلغأ رعشلاو بدأألا ىف افلم نيرشع نم رك ؟ « ةريئثكلا ةينيدلا

 _ىمسن ةيدركلاو ةيبرملا ةغللا ىف ةلاسر هلو . ةيسرافلاب ابضمبو ةيبرعلا

 : ةيدركلاب هرعش ىلع علطأ مو ( ىدمجأ )

 هتلاثلا ثرقلا لا تيتارعو دركلا ءابدأ نع تامولعملا نأ ىنخيالو

 م ةيضاملا ثورقلا ددع ىواسي داكي ال مثددع نإ ىتح « ادج ةليلق ىرحطلا رشع

 --(5)و مجافل م ءايماو مهمامسا نيودت مدع ىلإ )١(  كلذ ببس عجريو

 .انقسأ ىدبن الأ انثكمي الو . ةيدركلا ةغللا ريغ تاغلب فيلأتلا مبحيجرت لإ

 هىدركلا ىماجلا رعاشلا لوقب نيلئمتم ةاحلا هذه يلع « ىركلا بدالا مساي

 ىنوكلا رداق ىجاح موحرملا



 2ظآظآظآ آ

 ىئامز هيارسونيرك ىدروكهب ذغاكو خيرات و رتفدو بيتك
 ناشنو مان اممد رشحم اتهه ناماشدابو خيشو ريم والم.

 ةيدركلا ةغللاب ميدقلا نم تفلا لئاسرااو رتقدلاو بتكلا تناكول )

 ىلع ةدلاخ ءاننيطالسو نيدلا لاجرو انثارماو انئاماع راثآو ءامءأ تيقبلل

 ّْ .( نيدلا موي ىلإ رهدلا تاحفبح
 لو امامت ةطقنلا هذه اوامهأ داركالا ءابدأالا نأ فسالا ىعاود نمو

 مهران راهظال « ةيموقلا مهمل لع ةيموق نب تاعلا اولضف لب ء اهملأ اونطفتم

 امورمع قب ذإ . رثاعلا هظحو ىدركلا بدألا رقف ءاج انه نف . ةيبدالا

 تدافتسا ىتلاةذفلا مهنايرقبعو دركلا هئانبأ حا رك جئانن نه « ةليوط انورق

 . ةريبك ةدئاف ةيموقلا ريغ تاغللا اهم

 ءاماعلاو ءايدالا ءالؤه تلمح ىتلا بابسالاو لماوعلا ىه ام ىردن الو

 ءابعأب مايقلا لعةرداق ريغ ةيدركلاةمالا ناب مهداقتعا ىف اهدون له 7 كلذ ىلع

 *ىرب ىدركلا ناسللا نأ ةفرعملا مامت هفرعت ىذلا» 8 اذام مأ بدلا ةلود

 هيلع امل . مالكلا نونف نمنف لك ءادأل خاص هنإ لب ؛ صقنلا اذه لدم نم

 اضيأ وكلا ردات ىجام موحرملا كش دقو . ىنغلاو ةورثلا نم ناسللا اذه

 : : ىلأي م ىه ةيدركلاب هل تايب أ ىف ةلاحلا هذه نع

 ىبيع هيل هقح ىمالك ره  ىيع هيهج رخآ ىدروك

 وج كيت ادهمتي ىنيبام هلاو ويدرك وبهن والب يدروك ظن
 ىبا شيئمرأ هب تمايق هج ىلارعم ىل  تحاصق هل

 بيع نوكي نأ ىسع اذامو ؟ ةيدركلا ةغللا بيع وهام ىرعش تيل)

 ةباف فامنإ لب « ةككممو ةيرطضم تسيل ةىدركلا ةغالاف 7 قحلا مالكلا

 انلامها نم اننيب امف تدسف :٠ تبرطضا فسالا عم ابنكلاو «ماظنلاو طابضنالا

 « ةةينمرالا ةنللا نملقأ ىعلبف ةلوقصمريغو ةحيصفريغ اهنأض رفنلو « اهايإ



 ل مورا دس

 دارك الا ءابدالا هكلس ىذلاةناهسالاو لاهالا قيرط نأ لوقلا ةصالخو

 نماثيشف اميشريختي ذخأ دق.« رشعثلاثلا نرقلا لئاوأىلإ ةيموقلا مهتمل وحن
 . هارعشلاو ءايدالاو ءاملعلا ًادتبا ثيح«ناتسدرك ءاحم أ ض مب ىف خيرانلا كلذ فابإ

 ميفالسأ هك رت ىدلا غارفلا دس كلذب نيلواحم ةيموقلا مبّملب مهنا فل ثم نوردصي
 . ماسقأو ءاحمأ نم ريبكلا صقنلا اذه كردأ نم لوأف . ىوقلا بدالا ىف

 ..لبدأو ةينايلسلا قطانم ايس الو( قارعلا ناتسدرك ) وه « ريبكلا ناتسدرك
 . يركم ةلاإ ةصاخلابو ( ىناربالا ناتسدرك ) ءارعشو ءابدألو ؛ كوكركو

 . ةيركفلا ةضهنلاو ةيبدالا ةظقيلا هذه نم ليلق ريغ بيصن

 انادشت

 , عم أشن عوبطم رعاش وهو ةيناملسلا ءاولي (هرقف دنبرد ) ةيرق ىف أشن
 م1557 ١5١4 ) ةنس نابابلا ( اشاب نمحرلا دبع ) ةرامإ ديع ىف ةعيبطلا

 ( بحلاو قشملا ءانر ) ةاممملا هتديصق نأ ىف كش الو ( م 1810-9

 مفل ًادقو . فسولاةعاربو ريأتلانسحو لايملا ومس نم ةباف يف ؛ انتلصو ىتلا
 بواسالاةسالسو ةطاسبلا نم ةءاغ ىف ( فاجلا )ةريشع ةجبلب هدئاصقو هرامشأ

 نم ذخؤيو . قيمعلا بحلاو رفاولا صالخالا ىلع لمنشن اها كلذ عمو
 . أ ريغ نم نابابلا ريمأ اهجوز دق رعاشلا ةقيشع نأ ةروك ذملا ءاثرلا ةديصق
 روك ذملا هئاثر ىلع علطا نأ دمب هيلإ اهداعأ هنأ الإ « هتقوشعم اهنأ لمي

 ىلا -

 .هئتنس نيو شاع ( روز رهش ) ىلاهأ نم ( رضخالم ) رعاشلا اذه مسإ

 -هلوأ ةساودلاو لمتلا ىف عرشو ( م اهماواد0٠٠ مه اى (1١16



 ل موو

 تيب ىلإ جحو نيترم ةناتسالا رازو ( ةينايلسلا ىف ) هلك أ مث ( غاد هرق ) ىف
 ةاتف نم ءةرملو ال ةيبدالا هتاحونسو ىرعشلاهماطإ فخأو « ةرم مارحلا هلل
 نيقشاملانم ردقلاهلعج دقو. ىلوالاهتساردءانثأ ( غاد هرق ) ىف اهحأ ةيدركا

 ةيناثلا هترفس ىفو . هرعش ةمهلموهتقيشعب جاودزالا هل ىنست ذإ « ءادعسلا
 رثك أو . هتفو ىتح هعم ىتونابابلاءارمأ رخ 1 اشاب دمحأب عمتجا ةناتس الل

 ةناتس آلا نم اهتك ىتلا ةريهشلاةديصقلاو .رثؤملا قيقرلا لزغلا عون نمهرامشأ

 قيمعلا هبحو هبلق ةفر ىلع ليلد عصنأ ؛ نطولا ىلإ قوشلاو نينهلا يعادب
 ةمانلا هتردقم تبثت راعشأو دئاصق ىلع «عومجملا هناوبد ىوتمحم و . هنطول

 : لوقي هسفنب وهو . ثالثلا تاغللا ىف رعشلا ضرق ىلع

 هوترك رتفد هب ميسره برعو دروكو سراأف
 هب ههىلاوبد ؛ هكلم هسيق احورعإ « ىلان |

 باتكلاببرعلاودركلاو سرافىلع  هسفن كلذب ىنعي ىلا ىلوتسإ )
 .( ناويد هلو ثالثلا كلاملا ؟ ام نآلا وبف «رتفالاو

 ىدروك ) بيدالا (م 1961 ) ةنس دادنب ىف اذه هناوبد عبط دقو

 .( قاونرم

 ١ رداق ىجاح (0

 ةيرقف دلو.ادج ىسامحو ىنطو رعاشوهف« عزانمالب دارك الاءارعش معز

 ىكلقو (م 1915و 1557 )ىتنس نيب شاعو ( قحنسي وك - ىوك )راوجي

 مام64)ةنسدادغب ىفةعوبطملا «ةيدركلا هراعشأ ةعومجم » قدرو 0(



2 

 « هموق ةغلب ةقئافلا هتيانعو قيمملا هبحو« هموقو هنطو: ديدشلا هقلعتب زاتما

 نمضتت ىتلا هدئاصقن أك. ةيلزغلا هراعشأ عيمج ىف هروعشو هتفطاع رهظأ ث يح

 ةيعامجالاوةيسايسلا ىحاونلانم اهرخأتوهتمأ فقوكي تول الاو ىوكفلا

 : كلذ بجو» ببس ريغ نم ةقرفتلاو قاقشلا نم هيلع تناكامو ةيداصتقالاو

 هريت ىز رسل ودنام سد هريخيب وزنح ىراك « ىلع

 هنانرعو ملعو نف بحاص هناواكوناوش هن تنج لهأ

 اكيررص ىادك نورا هووبد اعدوركذ هادي رك هدئف ٠"

 لاو ركلاوسو شيوردهنيث  لاكو بسك هل هيورهب ىإ ىوهن
 دج ىعستو دب ىتلا ديلا . سانلا نمهل عفت ال نمو نيلطاعلا ةنهم ةلاطبلا )

 راقبالاو مما ةاءر مث ةنلا نولخدي نيذلا سيل . ةناعبشلا نطبلا ىلع اهسفن

 داروالاو راكذالا ديدرت ناكول . نونفلا بابرأو ةفرعملاو معلا باحصأ لبا
 قرطلا عراوق ىف نولئاسلاو نوذاحشلا ناكل «ءارثلاو ىنغلا ىلإ ىدؤي

 ملعلا نم نومو رح اذ وكي نأ نم صانم الو. ةورثلاو ىنغلا ف نوراقك

 ( . نيلايشو نيذاحشو شيوارد« ةفرعم او
 ىمساجلا هبولسأوهد_صق ةلاينو هركف وم ةبج نم مظعلا ةرعامادج

 ةباف ىلسحتت يذلا ( كب لاو قمان ) ريم_ثلا ىكرتلا رعاشلاو بيد الا ء رثؤملا
 « ى رتلا تيبلا اذه يف« ةايحاىف ىلعالا هلثمو هدابج

 ىغيف مكيدتي اديمأ هدتلم ند همروك م هسروا وأ
 فوزحم نبو ذوزحم نطو هدمربق كنس نوسلزاي

 « قراوتاضويفلا نم ةمالا ىف هلم ام ران'آ ىرأ نأ لبق تم اذإ )

 . ( نيزح ىلأو نيزح نطولا نأ ىربق ىلع بتكيلغ



 كب ىقطصم -06

 ( نارقيحاص) ةرسأنموبف( ىدروك )ب مث( ىرجه )بالوأ بقلتي ناك

 اهءؤ اه 537١و 1١717 ) ىتنس نيب امف اشناع ناكهنإ لاقب . ةيناملسلاب

 . تابسانملا ىف رعشلا لجترب رطاخلا عيرس ًازانمم ًارعاش ناكف ( م "هه و

 هلف « مارغلاو بحلا لوح موحم لزنلا عون نم تناكنإو ءراعشأ بلغأو

 ضرقي ناكو . ةيخيراتو ةيعامجا مضاوم يف ةريثك دئاصقو راعشأ اضيأ

 . ةيبرملاو ةيكرتلاو ةيسرافلاب ًانايحأو ةيدركلاب ابلاغ رمشلا
 ناريإ ءابدأ ممجم لخد هنإ ىتح ؛ ةيناربالا دالبلا ىف ةريبك ةدم ىفق

 تاحراطم ىف ( ىن اق ) ىناربالا رعاشلا بلغ هنا لاقييو ( نابيدأ نمجحنأ)

 (رداق ىجاح ) هفصيو« نمزلا نم أجدر امهنيب ترج ةيبدأ تارواحمو ةيرعش
 اذكه هل رعش ىتبب يف

 نابب ىتحاصق ىزان هك هي نادروك تغالب راوسبش

 ىدروك ىبتر هب هدرك ىلزَغ (يدروك ) ىصلخت هي نطصم
 همم ر

 وه ىنإبابلا بدالا ةحاصف ديحوو ةيدركلا ةغالبلا ناديم سراف )

 ةييشقةلح هتايلزغب ةيدركلا ةغللا سبلأ دقو ( يدروك ),بقلملا ( قطصم )
 .(م 1551) ةنس دادغب ىف هرامشأ ناويد نم مسق عبط دقو. ( ةيهاز

 كب نم رلا ديع - 5

 نم وبف (ملاس) . ايئابن بقل مث ( داميب ) و ( روجر )ب الوأ بقل

 ريهشلا رعاشلا نباو . ةريهشلا « نارقبحاص 2 ةرسأ نم ( ةيناملسلا ) ىلاهأ

 - ىورإم ىلع( م 18٠8 -ه 1550 ) ةنس دلو . هرصاعمو ( ىدروك ):



 ل مل ل

 نم احدر اهب ماتأو ةينابابلا ةرامالا ضارقنا دعب ةيئاربالا دالبلا ىلإ رجاهو
 مئادلا هنينحو دئارلا هقوش ىلع ليلد غلبأ هراعشأ نم ىف آلا تيبلاو . نمزلا
 نارباب ةماقالا نم هللمو «هنطو ىلإ

 اد « ناربط » هل ءو متاجم ءرك ( لاس ) هطرش لد ل هك

 ميك ان رذك ادناربا هبء ( ىر ) ىتشد هتبب ذآ تك

 اذإ ىتح «ذاربإ ىلإ دوعأ الذأ « فاربط نمت وج اذإ « يريمضده اعأ)

 . ( راجنالا اهتم نم ىرجت تانج ىراا لوهس تناك
 تامو( ةينابلسلا ) هسأر طقسم ىلإ داعو اربط نم اجت ( ملاس ) نإ لاقيو

 عبط هراعشأ ناويد . مارغلا ديدش اقيقر ًارعاش ناكو ( ه 185 ) ةنس اهيق

 . ( م 15 )ةنس مانيالا ةعبطعب ةحفص ٠١١( )يف دادغب ىف

 "!ىولوم - /]١
 ( نامع) خيشلا ةفيلخ ناكف (ناماروه ) ؛ هدلوم ( نمحرلا دبع ) همسا

 هلرقلا رخاوأ ىف هللا ةمحر ىلإ قو" . ريهاشملا ةيدنبشقنلا اشم نم ىليوطلا

 صالخالا رفاوأيفوصو ةفطاعلا ليدن ساسح الا قيقر ًارعاش ناكف .رشع عساتلا

 .روعشلا قداصو

 ةوقنم هلامع الطف « عادبالا نم ةياغ ىف رعشلا ف صاخ بولسأ هل ناكو

 ةيب رو الاب يلاسالا هسفن نمركتب | ثيح «ىاوقلاو رعشلا ىف قفتلاو راكم الا

 نع هتئيب داعتبا نم ًامغر ةيدركلا ةغللا ىف ؛ رعشلاو مالكلا نونف ىف ةثيدحلا

 هتفرعم مدعو « سانلاو عمتجلا وه هلازتعاو « ثيدحلا بدالإب ةرثأتملا دالبلا

 )١( هاه 4 )ةنس ةيناملسلا ىف عوبطملا هراعشا ناوبدىف درو ٠خوام(
 ورتاوج )ىرق نم « زوك غوات » ةي رقي (م04٠14 ه56+9 ) ةنم دلو هنا (

 .مجرتملا .ناريمشةملق ءارو (هطاش رس) ةيرقب(م اى4 ه٠ *) ةنس ىوتو



 ا م

 مظنلا ىف هلخدأ راكتبا عأو . ةيبرعلاو ةيسرافلاو ةيدركلا تاغللا ىوس
 عباراا عم ىانثاو ؛تلاثلارطغلا عم لوالاولعشلا ةيفات ديحوتوه رمعلا ضرقو

 . دهعلا كلذ ةياغل دركلاو سرفلا ءارعش نم دحأ هيلإ هقبس مل ىذلا رمالا
 هرامشأ عيضاوم داكتو ةيناماروطلا ةدبالا مناد هراعشأ ىف لمعتسي ناكو

 نف . قيمعلا ىحلألا قشملاو « هللا ىلإ ةاجانملاو ةعارضلا نع ةرابع نوك:

 : ىت" آلا تيبلا ةقيقرلا هراعشأ

 نادوي تك از زيذآ ىود نوح لك

 ناشوج نم ىهديد ليس نوج ناوآرفو

 ىعومد لثم ىرجن جولثلاايم بوذو« بيبحلا ىدخ لئم قيقد هولا )
 .( ةضايفلا

 اضر خيشلا -

 .بدالاو رعشلانمهعلضتب فورعملا ىنابلاطلل نمحرلا دبع خييشلا نبأ وه

 متأو انو ( كوكرك) ءاولب « لامج مج » ءاضقب (نايزاب ) ةيحان ىف دلو

 تيب جخل ةيزاجملا راطقالا ىلإ رفاس مث . « كوكرك د ةنيدم يف هتسارد
 اب عمتجاو نمزلا نم ًاحدر اهب ثكمو ( لوبناتسسا ) ىلإ داعو مارحلا هللا
 هتردقو داقولا هئاكذب بهعأ ىذلا ( كب لاك ق مان ) ريبشلا رعاشلاو بيدالاب

 ةيسرافلاو ةيدركلا ) مبرالا تاغللا فاضر خيشللف " ةداعلل ةقراحلا ةيبدالا

 ةيعامجا نم ةعونتمو ةريثك رامشأو ةنانر دئاصق ( ةيك رتلاو ةيبرعلاو

 ةيلاجترإ هدئاصقو هراعشأ بلغأ تناكو . حئادمو ةيفسلفو ةيوحهو ةيلزهو
 ١٠ م1794 ةنس مرهلا ةرغ ) ىفوت . ىزغملاو ىتاعملا ةقيمع ظافلالا ةلبس

 .هقاليجلا رداةلادبع خييشلا حرض راوجم نفدو دادغل ىف ( م١169 ةنس رباني



 سس منال

 ةيسرافلا هراعشأ نم ةيت الا ةيعابرلا هربق ةدهاش ىلع شفتو« هرس هللا سدق '

 فيك باحسأ كس نوح دشاب هج هللا لوسراي

 وت بابحأ "هرمز رد موش تنج لخاد
 تفاوت 5ك مهجرد نم وتنجرد دودوأ

 . وت باحسأ كس نم وفبك باحصآ كسوأ

 بلك ل ثم نوك أ نأ تحمس ول «نوكي نأ ىمع اذام ! هللا لوسراي )

 ةنجلا ىلإوه بهذي نأ قيلي لهو. كب ابحأ ةرمز ةنجلا لخداف فيكلا لهإ
 كاهو .( كباحصأ بلك انو فبكلاباحصأ بلك هنأ نيح ىف محملا ىلإ انأو

 .ىلعخيشلا هيخ ص خشامسالو ىلاعلاهبسن اهم حدم ةيدرك ةديصق نم تيبرخ

 ىلا تق هك ىبراي هدب ىبهي هلسنو هل شاضو

 دود ىبشت آو راخب ىبرحب و راخىب لك
 نكممال هنال « هلرفغاو ىبراي هنع فعأف ةلالسلا كلت نم اضيأاضرو )

 .( ناخدالب رانو راخمب ريغنم رحبو كوش نودب درو دجوب نأ

 (1) دعب امام عبطي لو عمج م هراعشأ ناوبد نأ فسالا ىعاود نمو

 دمشالم - 9

 ةيناملسلا ءاواب( تووام )ةيحانب ( خلاب ) ةيرق ىف دلو ( ىوح ) هبقث

 مت .ةيدنبشقنلا ةقيرطلا ءافلخ نم لضافو لاء لجر وهو ( ه1587 ) ةنس ىف“

 دافتساو ( دادنب ) ىلإ رضح مث( نايثع الم ) هدلاو ىلع ةيئادتبالا هتسارد

 رازو مارملا هللا تيب جحو . ريهشلا ( يواهزلا ) ىتنملا تاضويفو مواع نم

 مجرتملا لماكر يغ(ما 9 ه)ةنسدادغب ىف عوبطملا (هن اود)نأ ىلا ريشب هلمل )1( ا
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 .ءاشناب رمأ ىذلا ( ىناثلا ديجلا دبع ) ناطلسلا ةلالج ةلباقك فرشتو ةناتسآلا

 ىلا تامو . هل بسانم بتاو صيصختو ةيناهلسلا ةنيدع خيشلا مما ةيكت

 ةنس نيعبسو اسمخ رمعلا نم اًعلاب ( م !9هةاو ه1 ) ةنس هللا ةمحر

 ”ادرا دل جك لخاد نفدف

 ىف ةقثف6 ةردقم «ءنونفلاو مراعلا نو ليا لإ حلا نيع فيضل ناكو

 ةيبرعلا تاغللا قى ةناو دئاصقو راعشأ هلق : مالكلا تونفو رمغلا ضرق

 ةيعابراو. ىنادمصلاقشعلاو ىط آلا بحلا ابعوضوم . ةيدركلاو ةيسرافلاو
 . ىفوصلا رعشلل مدددب لاثم ةيت'آلا

 تحيصنو ذفعو اد هث ىكيدن وامه « ىخبش

 تحيضفو شخرب هوبادىدرس هب روق وهن

 نم طقفهيقحوت ىفوو « باوج هتاه شدوخ
 تقيرط عاطق وك هن « مقيرط عاطق

 ظعولا ٍماقم ىف ىدنوامه قيرط عطاق ىف نعطيو ددني ةقيرط خيش ناك)

 ىلعتنأ خيشلا اهيأ ءهخيب وتوهعب رقت ىلع ابي ىدن وارهلا هل لاقف . داشرالاو

 عبط دقو .( قيرطلا عطاق لب ؛ ةقيرطلا عطاق تسل ىنكلو لوفت امف قح

 . ةينايلسلا ةنيدمب ( م1558 و ه1741) ةنس هراعشأ ناويد

 دااخ انالوم ل ٠

 دلو ( نيدلا ءايض) هبقل. ةريبشلا ( فاجلا ) ةريشع نم ليئاكيملا ةقرف نم

 م1145 ةنس ةدعقلا ىذ 4) هللا ةمحرىلإ فوتو ( م امد و ما15/) ةنس

 ةينايلسلا ىف هتسارد أدب . اهي ةيحلاصلا ىحب نقدو ماشلا قشمدب (مادك6و

 . هللاذ دعبو . اليلق اهب ثكمو ةيناملسلا ىلإ داعف مارملا هللا تيب جح مث



 سلع ماا سس

 ثيح ( هللا دبع هاش ) ميظملا كرايملا لجرلا ىدل ىلهدب ماقأو دنملا ىلإ رفاس.

 ىلإ بهذ ةدم دمبو . ةيناملسلا ىلإ داع مث . ةيدنبشقنلا ةقيرطلا هنم ذخأ

 ىلوطدي هلو. دشريو سردي نمزلا نم ًاحدر اهب ماقأف «ماغلا ىلإ اهنمو دادغب

 ليلقلاو«ةيبرملاوةيسرافلاب هدئاصقوهرامشأ رثك ًاوءاضيأ ةيبدالا مولملا ىف

 . ديجلادبعزاطلسلا ةلالجرمإبةناتسالاب هراعش أ اويد عبط دقو . ةيدركلاب اهم

 ةبج نم ىمتنيو ( ةيناملسلا ) ىلاهأ نم ( ىضيف ) هبقلو ( دنم ) هعسإ
 عم الفط لازبال وهو ( دمحأ ريم )هدلاو هب رفاس . ةينابابلا ةرسالا ىلإ همآ
 ىلإهب لقتنانمرلا نم ًاحدر كلانه ىتب نأدعبو ( واهز - باهز )ىلإ ةئاعلا

 (م 1841و ه 1١817 ) ةنس دادغبب ءاتفالا ةمحرتلا بحاص ىلوت دقو . دادغب

 ةنس هير ءادن ىل ثيح ةنس نيثالثو ناعم ةدم بصنملا اذهل الغاش ىتبو

 رعشلا عينم نوئفلاو مواعلا ف هرصع ديرف ناكف . ( م م١6 -ه1؟04)

 نأ الإ ةيسرافلاو ةيبرعلا نيتخالاب دئاصةلاو رامشالانمريثك هل ذا ؛بدالاو

 ريهاشم نم هيلع اوذمات نيذلا ددعفلالا قون دقو . ةليلق ةيدركلاب هراهشأ

 هتيرعاش يع لدت ةيت آلا ةيسرافلاةيعابرلاو . ةرواجلا قادلبلاو قارعلا ءاماع

 . ةيوقلا

 يددوآ تسدب راتسدز هينتر نبا يدرف رهاظ ماع رد هكوت اخيش

 ىدرك وأ رص رود وت هك تسياب ددرك ور سرودوأ هك تسا فيح

 دق ةناكملاو ةبتراا هذه ! رهاظلا ملء ىف ديرف وه ىذلا خيشلا اهمأ )

 ةماعلا هذه فلت نأ فسالا ىهاود نف. ريغ ال « ةماعلا لضفب اهبلع تلصح

 . (اطوح تن ا رودتو فلت نأ وه لوقعملاو بجاولا نآلع كسأو لوح



 ىواهزلا قدص ليمج -
 رضاحلا رصملا ىف ءارعشلاو ءابدآلا مظاعأ نمو « ىواهزلا ىفملا لحب وه

 ةيب دأ تافل مو رانأ هلو. ىنغلاو ةورثلا نم ةياغ ىف ةيبرعلا هراعشأ ناوبدو
 ةيدركلاو ةيسرافلا ) ةيقرشلا تاغللاب هراعشاو . ةيبرعلا ةغالا ىف ةريثك
 ىفةيسرافلا ةغللاب اهاقلأ ىتلا ةنانرلا ةديصقلاو اذه . ةليلقلاب تسيل ( ةيكرتلاو
 «ناروط ىف (م155) ةنس 6 ىمودرف >ريهشلا فاريإ رعاشل ىنل الاديعلاب لافتحالا
 ةيبدأ تاحراطم هل نأ م. ىتاعملا قمسو لا_يحلا ومسو ةغالبلا نم ةياغ ىف
 اضر خيشلا ) ريهشلا دركلا رعاش عم ةيدركلا ةغللاب ةيوجه رامشأو
 مامالاراوجب نفدو « دادفب ىف هللا ةمحر ىلإ( م ١98 )ةنس ىفوت ( ىنايلاطلا
 . هللا همحر ةفينح ىلأ مظعالا

 ىلإ اذه ىركسملا هكلس يف قثراف ةيمفدملا طابض نمو ةيناملسلا ىلاعأ نم-

 ىلوطدي هل ناكف« ( م 1478) ةنس لوبناتساب ىفوت . ىج وطملا ىالاريملا ةبتر

 دهاش ربك أ!( ىمسن ىاوه) و ( ح.اتن لاما ) هاباتكو . ةيضايرلا مولعلا ىف
 ىلع نايوق ناليلد ( نابيدأ نمجحتا ) و ( تاعامش ) هيباتك نأ اك « كلذ ىلع
 ةنيتم ةقادص ىتايلاطلا اضر خيشلا موحرملا نيبو هنيب ناكو ٠ ةيبدالا هتردق

 ىف هينايلاطلارعاش هحدم . رمشلاو مظنلاب امئاد امهندب ىرجم تارباخلا تناكف

 . ةيلاعلا هتايعابرو ةسلسلا هراعشأ نم دئاصق ةلج



 تق ل0

 (١)كب رهاط_- 8
 .ةدلب ىف دلو .ةريبشلا فاجلا ةريشع سيئر اشاب دمت نبا اشاب نامع لجن وه

 . ادجةقيقر تايلزغو راعشا ةيدركلاو ةيسرافلا نيتغلنا

 كب دحأ "3

 «ةجبله) ةدلب ىلاهأ نمو « فاجلا ةريشع سيئر اشاب قام لجت اضيا وه
 . ةيسرافلاو ةيدركلا نينغللاب ةقيقو راعشأ هلو ( م #١9 ) ةنس فوت

 كب دمحأ_- 7
 ةةيدركلاهراعشاو . ةريبشلا ( نارةيحاص ) ةرسسأ نم كب حاتف نبا وه

 ةبيرق نوكت داكن . لايخلا ومسو ىبدالا عادبالا نم ةياغ ىف ةيسرافلاو

 قوت . ( لاس ) و ( ىدروك ) نيريهشلا نيرعاشلا هيبيرق دئاصقو راعشأ نم
 . دعب هراعشأ قاويد عبطي ملو . ( م1676 ) ةنس

 ديعس رالاس - ا/

 نم ةيدركلاو ةيسرافلا هرامشأو . ( ىركم ) ةقطنم ءابدأ مظاعأ نم
 . ىفدالا هجاتنا ىلع ةقئافلا هتردقم ىلع ةيحلا دهاوشلا

 لالتحالا لاجر نم ةميثأأ ديأ هتلاتغاو . ًادج مق راعشأ ناويد هل نا لاقيو
 اذه . ( قالبجواص ) ةنيدم يف ؛ ةيملاعلا برحلا لئاوأ تاهجلا كلتل ككرتلا

 (ماورحه 1"ةهو) ةنس ةيناملسلا عوبطملا هراعشا ناوبد ف درو )0(

 مجرتملا . (هاو56 ) ةنس( روزرهش ) ىف دلو هنا



 ل موو

 ضيرمتلا نم ريثكه ىش اهيف«( ىركم ) دادرس اهياثر ىتلاةيدركسلا ةديصقلاو
 ْ ريخالا اهنيب كاهو . حيسماتلاو

 نووب تلمومه ىريسخي «دارك ا ادخ ىأ

 نكب يركف ىلب « نواتوف هن كاحات ء لع ىدد

 روك دحأ 8

 عسانلا نرقلا ىف شاع ( ىركم ) ءارعش نمو ( قالبجواص ) ىلاهأ نم
 .عادب الا نمةياف ىف ةيقدلاهتديصقامسالو ري ًاتلاوةقرلا نم ةباغوف هرامشاف ريثع

 ( شونك نسح)و (ىعآ ) لائم أ ءارمشلا نم ةدع انرك ذ نم ريغ كانهو
 هركذ ىذلا ( ىركف دج ) و ( ىناش هدرب ىلع ) و ( نسح هللا دبع ) و
 (كب نيمأ )و ىكوكر كلا(روجت ر)و«ةدوهشملا هتديصقىف ىتوكلا (رداتىجاح)
 و ( سلاخ نمحرا دبع)و ( ئةو )و (هتسخ )و ( ىوشم ) و ىفهزدلا

 ( بوقعي ازريم ) وإ رضخالم ) وىرايبلا( فطصم الم ) و ( ىثوتيب ىالم )
 الم)و (دنبرددمحاالم) و ( ىساموكلا دخت الم) و ( موه نسح )و

 الم ) و (فاج ىكب ىنطصم )و ( ىئثوك دم الم ) و ( ىناس هوخيش ردات
 خلا ... و ( ىناربا نطصم كاك )و ( يئركم نيمأ هك اك) و ( ىركم ميحد
 اوفلخو رثع مسانلا نرقلا ىف اوشام نيذلا ءابدالاو ءارعشلا نم كلذ ريغو

 . ا+سأبال ةيبدأ لئاسرو تافل ثم انل
 ىلونجلا ناتسدرك ىف ةيبدالا ةضهنلا لاجد نم ءابدالاو ءارعشلا ءالؤيف

 هذه لثم نأ ىف كشالو . . ممانلوكمو مثراث 1 ىلع انملطإ نيذلا نم مسق مث

 نمو. ةيوق وأ تناك ةليئض ناتسدرك نم ىرخأ ماسقأ ف تئدحدق ةضهنلا

 نيبو اننيب لوح تابجلا كللت ةدئاسلا فورظلاو لاوحالا نأ فسالا ىعاود

 . اب ةضوملا كلت راث 1 نع ةحيحصلا تامولمملا لعل وصحلا
 (؟:)



 د سالو اس

 ةكرح آلا قارملا ناتسدرك ىف نأ « رورسلاو ةطبغلا يعاود نم نأ <
 ىلع ةيحلا دهاوشلاو ةزرابلا ةلثمالاو . ماههالاو ةيانملاب ةربدج ةيركف

 نيسمحتملا هايدالاو ءارعشلا نم ةفقدمةئشان روهظ؛ ةتحبلا ةيبدالا ةظقيلا هذه

 ةميزعب عتمتملا خيشلا رعاشلا موقي « لفاحلا ىبدألا بكوملا اذه سأر ىلعو

 . ةيناملسلا ةنيدع ( كب قيفوت جاحلا ) بابشلا
 تافل وم « دارغ نينيا - جروبسرطبب ايسنآ فحتم يف عمج دقو اذه

 انلؤم عضو ( جرا ) ويسملاذإ ىتح « دارك الا ءارعشلا نم ريبك ددع راثآو
 .[ ةيمالسالا فراعملا ةرئاد ] . ءارعشلا ءال وه راثاب اصاخ

 فتفدودصلا و تالعلا آ

 (ناتسدرك ) ناونع تحن تردص معن ام ىلع ةيدرك ةديرج ىلوأ

 ةنس لويئاتسا ىف كب ناخردب ديفح ( كب تحدم ) اهردصأ ىتلا ىه
 هوخأ اهردصأ « اذه ةديرجلا بحاص ضرم املو . ( م امك ه1818)

 ( نوتسكلوف ) ىف كلذ دمبو . ( فينج ) ىف مث ةرهاقلا ف كب نمحرلا دبع
 ىلا اهسمن ةديرجلا هذه تداع ىلامءلا روتسدلا نالعا دعبو . ( ندنل ) ىف مث

 برملا ءانثا ردصن تلظو ( ناخردب كب ايرث ) اهالوتف « ةناتسالا ىف روبلثتلا

 ةيناكم ىف (ددملا ١ - 5١ ) ةديرجلا هذه نم ةعومجم دجوتو . (2) ىمظعلا

 اهردصا) ناك ىتلا ( ناتسدرك ) ة< ريغ ىه ةديرجلا هذهو . ايناملاب ايسورب

 هملعأ ىذلاو . بيصعلا تقولا كلذ ىف اهرودص لل فلولا ركذي مل )١(
 اهب ماقأو ةرهاقلا ىلا ةماعلا برحلا ليبق لقتتا (كب ناخردب ايرث) اهحاص نا

 ىتنس لالخ ةرهاقلا ىف ةي رهش فصن ةيكرتلاو ةيدركلا نيتغللاب اهردصأ مث
 ىزيزرادجاب هسق بقلي ناكودادعأ ةلبج اهنم ترهظف 2«( م 1916و 1916 )
 مجرتملا ٠.نازيزعلاهثرسأ ىلإ ةبسنو ( ايرثدمحا ) نع ةيانك (ىزيزع دمحأ )



 تاعي لات

 . ( ةيمرأ ) ىروو ةدلب ىف نورشبملا»
 ةفيمص ةيدركلا ( ىويه ةيعمج) تردصأ ىنامملا روتسدلا نال عا دمبو

 ( دركلا موي  دركرود ) ناونع تحن (م171) ةئس ةناتس آلا فةيعوبسإ
 ( نيالا حالص ) ناطلسلا ةروص ىلع نالمتشي اهتم ىناثأاو لوالا ددعلا ناكف
 (ىدنتفأمركلا ديع) اهردصأ ناذللا ناددملا اهو (دنز ناخ مرك) هاشلاو

 رم ( ويلي ) زومت 8و ( وينوي ) ناريزح ١ ) ىف ةينايلسلا ىلاهأ نم
 تح درك ىواه ) راصو ةلجلا هذه مماريغت مث (عاكذ ده معو ةنس

 مهنم نابشلا ايس الو دارك الا نمذوروننملا ىدبأ دقو اذه .( دركلا سعت
 ريغ ىرخأ تالجيو فحص ةدع اوردصاف ؛ ىمظعلا برحلا دعب اريبك اطاشذ
 (ةايملا- ني ذ ) ةفيحص اهربشأت ناك« نانسدركو لوبناتساو رصم ىف« رك ذام
 نم ةبخن ( م 141 ه 1607) ةنسةناتسالا ىف اهردصي ناكو . ةيعوبسالا
 تناكو « ىزوف لاك« مياس حودمم « ةزمج ةذتاسالا مثو نيرونتملا نايشل#

 ناتسدرك ) ًادبم قيقحم «ةفيحصلا هذه تايرشنو تالاقماهلإ ىمرتىتلا ةءاغلا
 ةنس ىلوالا ىدامح ةرغ ىف اهنم نوثالثلاو ىتاثلا ددملا ردص . ( درك
 .( م 1560 ةنس رباني 55ه 14)

 دمحأ ) ةراداب ةرهاقلا يف ردصت ىرخأ ةيرهش فصن ةل كانه تناكو
 ةنس ةجحلا ىذ ه )ىف ىناثلا ددسملا ردص ثيح (1) ( ىناخردبلا كب زيزع
 .(ه معو

 - نيتوكشبي ) ىه ( ةيناملسلا ) ةنيدم ىف ترهظ ةيدرك ةفيمص ىلوأو
 (ةيناملسلا ) نم لوالا زيلجتالا ءالج لبق رودصلا نع تفقو دقو ( مدقتلا'

 )١( ىتتس ىف اهردصي ناك ىتلأ « ناتس درك » ةديرج سفن ىه )1518
 هدمجأ) بقلب اشاب ناخردب نب ىلاع نيمأ نب ايرث دمحأر يمالا ةرهاقلا ىف ( م51 و

 ىبرابب (م !4*9) ةنس هللا حر ىلا فوت . قبساك ( ىزرزع ٠ مجرتملا



 او

 «(ناتسدرك ىدس - ناتسدروك ىكناب) ةفيك تردص مث . نمزلا نم ربشب

 ردص ثيح اشاب فطصم جاحلا قيرفلا اهردصأ ( 1987 ةنس سطسغأ ” )ىف

 ' نع تفقو مث ٠ اددع رشع ةئالث ةروك ذملا ةنسلا نم ريمسلد وبش ةياَعل ابنم

 .  ناتسدرك ذوو ) ةفيحص ( ىدنفأ ىرو' دم ) ردصأ كلذ دعبو . روبظلا
 ٠ ( دوم خيشلا ) ةموكح لاح ناسل تناك ثيح ةيعوبسالا ( ناتسدرك موب
 (م185+ ةنس سرام ”)ىتح روبظلا ىف ترمتساف.ردصن اهنم سابو « ةيدركلا

 .( ةيناملسلا ) ةنيدمل دوم خيشلا ةحرابم دعبو . رشعةس اهدادعأ غلب و

 .ةنيدملا ف ىرخأ ةيدرك ةديرج ( م 8*١14 ) ةنس ىف تردص « ةيناثلا ةرمال

 دادعأ ةئالث اهنم ردص دقو ( قألا ىدص -- قح يكناب ) مساب ةروك ذملا

 '. ( لالقتسالا لمأ - لالقتسا ىديمأ ) ةفيحص روبظلا ىف اهتبقعأ مث . طقف
 . ىلع (م 1474) ةنس ىف ةيناملسلا ف ةموكملا تمدقأ ىتح « اليوط مدن لو
 ش ةنس ىف ةيحصلا هذه ممإ لدبأ مث ةيعوبسالا ( هو هنايز ) ةفيحص رادصا

 مسالا اذهب ناالا ىتح ردصت لازتالو ( ةايحلا - نايز ) مما( م ؟0)

 (1) . ريخالا

 ةفيحص« هداز نارقيحاص ىككز حلاص ةرضح » ردصأ ( 1478 ) ةنسفو

 : تالثلا تاغللاب ( نات سدرك ةيده -- ناتسدروك ىبرايد ) ماب ةيعوبسأ
 :(م1555 ةنس ودام ١١ )ىلإ دوبظلا فت رمتساو . ةيكرتلاو ةيب رعلاو ةيدركلا

 روصاه دادع أس لغأ نمضتبو ًاددع رشع ةتس ةدملا هذه لالخ ىف ردص دقو

 : لاضفملااببحاص ناكذإ .اقحهب ىذتحي الاثمتناك دقو مهناظعو دركلا ريهاشم

 4 م 1558 ) هنملا هذه سفت ىو . لاكلا ىلإ اهب لوسولا ىف ادبج ولأي ال
 .دادغب ىف ىرخأ ةرم( ناتسدروك ىكناب ) ةفيمح ردصاف اشاب ىنطصم جاحلا داع

 )١( اذه هباتك عبط نم فلولا اهيف ىبتاىغلا (مووس1) ةنس ىهو .الارجم, 



 ملا ل1

 . دادعأ اهم تددص نأ دعب تلظمخ هنأ ريغ:

 (قدناور ) ةئيدم ىف ىنايركملا نيسح ديسلاردصأ ( ه 1544 ) ةنس فو .
 ةيبرغلاةيجامركلا ةجهللاي ( ةيجامركلا ةجهللا - ىجامرك راز ) مساب ةفيخس
 لشافلا اهبحاص رباث « ةيعوبسأ ةفيحصلا هذه تناكو ٠ ( ىنانبب.قانيدهب )
 امع امغر .مويلا ةباغل ةديدش ةريغو صالخإ لكبو ماظتتاب اهرادصإ ىلع

 هتدهاجمو هترااثم ىلع ةوالعو. رارضالاو تانعالا نم كلذ ليبسف ديك

 ةميق ثحابم رادسإ ىف اديج ولأيال هئاف ء هتفيمحص رادصإ ةلصاوم ليبس ىف
 .تابيتكو لئاس رلكقب #راعشأو مهبأود ركلانع« ةردان ةيخيرانتامولعمو -

 مهعيجشت و قارعلاب دركلا نابشلا ريونت ليبس ىف ابيرغ اطاشن يدبي لازيالو .
 . نافرملاو للعلا لهانم نم فاشترالاو ةيموقلا ةفاقثلا ىلع-

 نمأثلا لصفلا
 ةيمالسالا دوبعلا ىف ةيدركسلا رناشملا

 ("'ءالسالاردص ىف - ١

 صاخمساب ىدركلا نطولا رك ذي ل ةيمالسالا دوهملا نم نورق ةدع ىف

 . ةديدملا ةفالخلا تاموكمل ةيرادالا ماسقالا نيب زج ناك هنال . هلكهلمشي'
 (لابجلا)و( ناجيبرذأ )وأ ةينيمرأ ) و ( طالخأ )و ( نازوزلا ) مللاقأ لثه-

 ءانثا ةعد_هلا 6 ةيديم » ةمصاعل هتسارد ى « نوسنلوار د لوقي )0(

 : ىفايام ( نيبوج ماروم ) نيبو ىتامورلا شيملا ني تح ىتلا مّئاقولا ه هركذ

 « نوذآ « وا 1 ) رئاشع نأ ( طاندع- ىنالي ) خب , رات لاوقانم ذخؤت»

 ةريشعلاو. ةيروشآو ةيديمنيب (زدناور)لابجم 0 ) تنوروا 6 « ىبتليس

 م جركلا ءاماع تافلؤمو ( نئرام نس ) ةيفارغج نم ذخوئيام ىلع.« ةميارلا“



 1 لوالالصفلا ]... ( مورا دالب ) و ( قارملا ) و ( ةريزجلا ) و ( سرا )و
 وأ « نات سدرك » ناونع تح ايفاو القتسم ائحب ىرتال لاحلا ةعيبطبو:
 . ةفلاسلا روصعلا ىف نيماسملاو برملا نيلاحرلا تافلؤم ىف ( دركلا )

 اتمطاقم وهو ىدركلا نطولا نم ممق فرع نييقوجلسلا دبع ىف ًاريخأو
 .دعب نوفلؤملا ذخأو . ( ناتسدرك ) ممابع طقف ( دوزربش) و ( ءاشنامرك )
 . ةلقتسم ثحابم هل نودرفيو ًانايحأ هنورك ذي لاخلا ةعيبطب كلذ

 ..تابسانملا ضعبل دركلا نع انوحم نوماسملا نوخرؤملا ركذ دقو اذه

 .4 م54 -م ج# ) ةنس ىدوعسملا نم لك ركذ الئف . ةيفارغجلاو ةيخيرانلا
 .نم رثك أ « دركلا نع ةميق تامولعم ( م 451 ه 54٠ ) ةنس ىرخطصالاو
 ىدوعسملا رك ذف . [ ةيمالسالا فرامملا ةرئاد] . نيفل ملا نيلاحرلا نم اهريغ

 « لاقف ةيّن آلا ةدركلا رئاشعلا « بهذلا جورم » هءاتك ىف

 ..ةريشعو ( ناذمم)و (رونيدلا ) ةقطنم ىف نطقت ( ناجماشلا ) ةريشع نإ

 د (ناجيبرذأ) ىف ( ىنابذه - ىنبزاه ) ةريشعو (روكنك )ىف ( ناروجام )

 .سفنب تناك ىتلا( ىدناور ) وأ «( ىتيدوا ) وأ ( نوتناروأ ) ةريشع ىه
 .(زدن اور)ةقطنم ف رشععساتلانرقلا نملوالا فصنلا ف ةدوجوم مسالا اذه

 ةعطاقم دودحمب ىتلا لابجلا ىلع نوقلطل ىلمسولا نورقلا ىف ناي رسلا ناكو اذه
 مسالا اذهب ن الا ىمست ىتلا ةريشملاو . ( 5هادا  كالاس ) مما ( نبامدآ )
 . « ناتسروأب ةدوجوم

 ةيتلاح نعالو ( ىتول 1 ) ةريشع ىوأم نع اًئيش ( نوسنلوار ) ركذي لو
 (هناب ) و ( ةيناملسلا ) نيب هسفت وه ارو هباشم مسا كانه هنكلو . ةرشامخلا

 ليوطلا ىداولا مسا هنا اك « تابجلا كلتب ةفورعم ةقطنمل مما (نالآ ) وهو

 -هيلع قاطإ ( زدناور ) قيضم ىلا ىهتنملاو ( نافيلاك ) ةب رق نم راما 0
 قل اذه ىتلا ىرقلا ىلاها نوكتنا ادج لمتحملا نف. (انولآ) مس

 فلؤملا "رولا ( وك ا



 دي تخل

 ىلاخ« نايسيراب « ناكئادزم « ناجمادام ءابزال « ناجتاداش) رئاشع امأو

 ةريشع نأ ا؟ «لابجلا ميلقإ نطقتف ( ناكتسوم « ىناوج « كرابج « ىلالج
 ةبقاميلا ل ثمدركلا نمةينارصنلا رئاشعلاو . ةيدوس نطفتت اهريغو ( اليباباد )

 . ( ىدوجلا لبج ) و ( لصوملا ) ىلاوح شطقتتف ناتزوجلاو
 (ذاجنيزاب ) ةريشع ( فارشالاو هيبنتلا )هباتك ىف هسفت فلولا رك ذبو

 (اريواشان ) رئاشعهباتك نم ( 1١6 ص ) ىف رك ذب ىرخطصالا خروتملا نأ اك
 نك اسمب الو دجءضي مث ( شعرم راوجبف آلا - ناكيك )و ( ناكيزوب )و
 .ىأي ام ةيدركلا اشعلا لزاتمو

 - لايجلا - ناهفصأ - ناسارخ - ناتسجس -- قامرك - سراو
 دابآ راد روز ربش - ناذممه  ناذيسام - ةرصبلا هام < ةفوكلا هام

 باوبالا باب - ناقليبلا < قارآ - ةينيمرأ - ناجيب رذآ  ناغمد س

 ىبرحلا عافدلاو ةيركسعلا تاماكحتسالا طخ) دوغشلا - ماشلا - ةربزجلا

 . ( ةيكلكب مورلا دودح ىف

 هنإ « ةميقلا تامولعملا هذه ىلع ءانب لوقن نأ انكمب هنأ «لوقلا ةوفصو

 دارك الا نم تاءامجو فئاوط ًابيرقت ةيمالسالا ميلاقالا عيجج ىف دجوب ناك

 ىف عمت ىتلا ( ةعذرب ) ةملق باوبأ نم باب نأ كلذ نف ؛ ةددمنملا مرئاشعو

 اذه ديوإيو . ( دارك الا باب ) ىمسي ناك« ركلا رن ىلع ( سيلفت ) قرش

 ىلع سورا ءاليتسا يدل هنإ لوقيف ( هيوكسم نبا ) ريبشلا خروملا لوقلا
 ىبوتعيلا ) نمالك نأ اك « دركلا نم دونج ابظفاحم ةيعم ىف ناك ةملقلا هذه

 ناجنزابلا ةريشع نم ةقرف أب حرصي ( ىرخطسالا ) و (ه *978 ةئس ىلاوح

 ميلقالا اذهب ةميظع ةنيدم دركلل تناكو ناهفصأ ىف نطقت تناك ةيدركلا



 بس مب سس

 تناك ةنيدم يهو « ( نيود ) دارك أ نإ ( 557 ص )ىف (١)ىمدقملالوقيو

 روابلاو جاجرلا نم تويب ىف نونكسي اوناك ء ( سرلا ) رهن ىلع
 سرافي (مومر) ةسمخ لاوحأ ( هباتك نم 8 ص ) ىرخطسالا رك ذبو

 كنذ ىف ةيدركلا قطانملا ىلع ةلالدلل عضو اذه ( مومر ) مما نإ لوقف

 «ءدارك الل ةيزك م ةنيدم ةباثكب ناك ؛( مومر ) همجو ( مار ) لكف ميلقالا
 اهب ماعلا نم ألا ىلع ةنميهلاو اهجارخ ةيابحب املكم اهدارك أ معز ناك ثيح
 : سرافب دارك الا مومر ءامما كيلاو

 (ناجيلاوال)_"-نابفصا دودمل ةمحاتم تناك( ناجيمر )وأ (ايواج)-١

 ةروك ىف تناك ( ناوبد )_"- ىسرافلا جيلحلاو ( زاريش ) نيب ايف تناك
 راوجب تناك ( راي رهش ) 5 ( نامرك ) ىف تناك ( نايراك)_ ؛ -( روباش )
 اهنم مسق ناك ىتلا ( ناجنزاب ) ةريشع مسا اهيلع قلطي ناكف « ناهفصا >
 . اباك ناهفصا ىف ًارشتنم

 سرافب ميقت ةيدرك ةريشع نيثالثو انالث كلذدعب (يرخطسالا ) رك ذب مث
 . ةقدصلا ناوبد نع القت ( 148“-140 ص) ( لقوح نبا ) اضيأ اهركذ

 ىلقب )- رشب نب دم  رثدم - ىتامار  ينامرك : ىنأي م ىمدقملا اهركذو
 (  يهابس - ىحابص ) - قحسا نب دمت  ىربم ادنب (  ىبالاس
 ى اد هدئب_ ىواربش ىدايز  ىنهادامات  ىك ارهش -قاكرذأ قاحسإ
 - ىكرابم - ىك ارهم - يرايهاش - ىرافس - ىخماز - ىورسخ -

 يتخدزارب  ىتخد دازآ  ىريس  ىتوم اس  ىتارف  ىنوهاش  ىراهنشا
 . ليلج - ىتجاك - ىناكهاش  ىلاحام - ىلطم

 . اتيب ( ة٠0ر٠٠٠ ) ب ردقت ةديدملا راغملا هذه تويب ددع ناكو

 مجرتملا. هسفنب هيلع صن ام (ه"ه )ةنس ىف ( ميساقتلا نسحأ ) هباتك فلأ(١)



 سس الاب سس

 نإ 3( م ٠11ه م 60 )ةنس فل وملا © (همانسراف )باتكب حاصل وقيو |

 (ٍناجتزإب )و ( نايراك )و ( ناجيلاوال ) و ( ناويد ) و ( هيولج ) دارك أ
 نع اودي أ دقء ةمميدقلا سرف شويج ىوقأو ربشأ نوفلوي اوناك نيرآلا
 تاروثلانمس راف دالب ىف اهبقعأ امو ىلوالا ةيمالسالا تاحوتفلا ءانثأ مثرخآ

 تقنتعا ىتلا (5) ( كال 7 ) ةريشع ىوسءرئاشعلا هذه نم جن: لف . بورحلاو
 دضع ديع ىف سراف ىلإ ًاريخأ اولقن دقف نابغسا دارك | امأو . نيد مالسالا

 ْ] ٠ < ىهوبلا ةلودلا
 لبقيال ذإ «رظنلاو ثحبلاب ةريدجل هذه ( همانسرا ) لاوقأ نإ ًاتح

 هذه نارهاظلاو. ايلك ال الحمضا ةرسأ نويلم غصن ضارقنا « ةلوبسب لقعلا

 ةيسرافلا رتاشعلاب ؛اهذوفت عايضو الاطلس لاوز دمب « تطلتخا وئاشملا

 نم ًاريخأ تنكك ىتح « ًاثيدف ًائيش اهلمش لت تذخأ كلذ دعلو . ةرواجلا

 ّ امنايكو اهتيموق ىلع ةظفاحلا

 مساب ةريشع « سرافب رئاثملا لودج رك ذ دعب « يرخطسالا ركذي

 (ولكءوك ) , نا الا فورعملا( ايولج مار ) امبدق ىعدي ناك لحم ىف ( ايروللا )
 . ىروللا بعشلا ن الا هيف سدعب ىذلا

 نب دمت عاجشلا ىلا ناطلسلا دبع ىف هفلا ىحابلا نبال ىمراف باتك )١(

 مجرتملا .(ماوكلا-ه ١معوب ) ةنس جل ريهكي عبطو .٠ قوحلسلا هاهكلم

 دركلاءالوه نم قتإ ( كلع ) ىدي امخش نأ )6 همانسراف » فو ()

 نرخ الا داركالا اماو سرامب ةدوجوم هترسا لازت الو مالسالا قنتعاو

 (ناهفصا )دودحنم ةلودلا دضع مهلقن نيذلا مهف نآلا سرافب نوميقي نيذلا

 هفراعملا ةرئادزم لضافلافل ملا هلت ام مم اذه ضقانت ىف الو. (سراف ىلا

 ظفل اهيلع قلطي ىتلاةميقلا بتكلا ىلع عالط الا هل ىنستبناريغ نم ةيمالسالا

 . ' مجرتملا . « همانسراف» باتك ىلع الو ( ةيب رعلا ةيفارغجلا ةيتكملا )



 ب مالي

 نع سراف راثع ىربك ( هراكنابش ) قرفي ( همانسرف ) باتكو اذه
 .* راصب هل كلاسم ) باتك بحاص ىرمعلا هللا لضف نا عقاولا ىفو . دركلا

 نأ م« صاخ لقتسم ثحب ىف هذه () ( هراكنايش ) ةريشم ركذي ال اضيأ

 . اهرك ذل ضرمن ىتلا ةيدركلا تاموكملا نمض اهركذب ال (همانفرش) باتك
 اهركذ ىتلا ( ىتامار ) ةريشع قرف ىدحإ اهنأ ىدأ ىلاف هلك كلذ عمو
 ًائشان كلذ نوكي نا اضيا دعبي الو اذه.ةيدركلا رئاشءلا نحض ىرخلعمالا

 داركا نيب ةزداب قورف ضعب كانه نأ « كاانه ام لكو . ىظفل هباشت نم

 « (قادلبلا مجعم ) بحاص يأر ىلعو . ( ناتسدرك ) دارك | نيبو ( سراف )

 ةعقاولا ( نازوزلا ) ةقطنم ىف ( ىتخبلا ) و( ىونشبلا ) انريشع نكست تناك

 . ةعينم نوصحو عالق ةدع اطتناكف ساماسو طالخأو لصوملا نيد

 ناكىلاحلا ىزكرملا ناتسدرك نأ ديفت ةدوجوملا رداصملا نا « ةصالخلاو

 . اضيأ تقولا كلذ ىف دركلا نطوم

 (ىرحهملا نماثلا نرقلا) رصع كيلاملا تاموكح دبع - <

 و ( 29 راصبالا كلاسم ) نع القن () ( ىشعالا حبص ) فلؤم لوقي
 نيرشعو اعبرأ لتحم تناك دارك الالابجب « ةيدركلا رئاشعلا نإ ( فيقثنلا )

 نملوقلا اذه ضحدبام «راصإالا كلاسم» ةرابع نم ابيرق قاس )1(

 اهمف رظنلا ةداعا ىلا هجاح ىف نيقرشتسُم 1١ نم ريثك ةسارد نأب تبثيو هسامأ

 مجرتملا . ةيقرشلا رداصملا عم اهتتراقم بوجوو

 قالك أدل رثعةعبرأ فىدنشقاقلا دمأ سابعلا ىبأ خيشلا هفلؤثا (4)

 ( مالو مم# ص) ميارا دلجلا ىف دركلا رئاشعلا ليصافتو ( ه م14 ) ةنس

 رادطوطخم ىرعملا هللا لضفل («)فلؤملا . ةرهاقلاب ةيكلملا بتكلاراد عبط

 مجرتملاةرهاقلاب عبط فب رشلا حلطصملاب فير مثلا باتكهلو (ممه) مقر ةبرصملا بتكلا



 مل صالة سس

 , ©) ةيبرعلا هترامع صن كاهو . ةقطنم

 ىف لاق « دارك الا لابج » (لبجلاوهو عبارلا ميلقالا ندم نم ىأ)اهْنمو
 هبرملا رايد نيب ةزجاحلا لابجلا « لابجلا هذه دارملاو « راصبالا كلاسم »

 : لاق . مجعلا دالب ىف دارك الا نم لغوت نم نك امأ نود « مجعلا رايدو

 دالب كرم ةرفكلا ىصايص اهؤاهنئاو روزربشو ناذمه لابج اهؤادتباو

 مث . نوال تيب ىدبإب امم ايلا فاضم وهامو سيس ةكلم ىهو . روفكتلا

 .دارك الا نم ةفئاط ابنم ناكم لك ىفاناكم نيرشع اهم رك ذ

 : اممتتىلأ الإ .ةصخام ىشعالا حبص ةرابع مجرت ىدركلا لصالا ناك (1)

 ناك الو .ةصخلملا ةيدركلا ةمحرتلا نم ةمجرتلا ىلع ىبرعلا صنلا ترث ] ةدئافلإ

  ةرابعلقن اضيأ بسانملانم تأر (ىشعالاحبص )لصأوه( راصبالا كلاسم )

 . لوصف ةعبرأ ىهو ه لاقف ( لابجلا ) ةكلمت نع عبارلا بابلا ىف ( كلاسملا )

 لصفلا . لابجلا ناكس لاوحال عماج لصفهيفو ( داركالا ف لوالا لصفلا )

 : ( هراكتش ) ىف عبارلا لصفلاو . (لوشلا ) ف ثلاثلا لصفلاو ( روألا ) ىف ىتاثلا

 مسا«هراكتا وش هراكن ايش هراكنبشو» ةلك نعةفرح اهنا ىف كشاللو .اذك]

 (ها/ه5- 4؟1)ةنسفف ةريبشاا ةركن ايش ةرامإ اهنم تأشن ىتلاةيدركلاةليمقلل

 عرازمو « دئاز بصخ دالب اهيج مثدالبو . [ مجرتملا : هايس سراقب

 .لمأ م-ماكو « هب اشتم ريغو « هباشتم ركو «هكأوفو عورزو ء؛دراومو

 - عانتمإو ةناصحو « عاقدو ءانغ
 ْء

 ناو داركالاذإ قيفوتلا هللابو هلوقن ىذلا (  دارك الا ىف لوالا لصفلا )

 نم صاخسنج مهناق لوصفلا هذهىهركذ ىتأي سنج لك مبعون ىف لخد

 . مممو .مجعلا دالب ىف لغوت نود برعلا رايدو قارعلا براق نم مثو .٠ ماععوف

 رايدو قارعلا لوحو. راطقالا ىف ةقرفتم قرف مهنمو . نميلاو ماشلاب فئاوط

 . هنب مهارإا مهنم .. . ئدرام براكي اع اننامز ف بلغو . مهتربجج برملا

 . ةفرح ىه ىتلا نازرغىلإ ةبسنءىزرغلا  ىمرغلا ولاب )ولا, ىءرغلاب ىمسملا ىلع



 ا -

 هتكوش تيوقو هما لحفتسا ( مجرتملا . ركب رايد ىف ةيخي راتلا ( نزرأ )
 تديقتو ىعادلا همساب بوثوءعوردو ةنسأ هل تقربو ؛ عومج هيلعتعمتجاو

 دسالو دلولا كاولا ىكحام هنكلو هدعب هبا ماقو تام مث . ىعاسملا هتياق نود :

 . دسالا مضوم لبشلا

 هللابو لوقن انه «مثريغو ءالؤه لاب ان اكس لاودال ( عماجلا لمعلا )امأو

 نم ركذا لو . ةزجاهلا لابجلا ىه حلطسملا ىلع لابجلاب دارملا نإ « قيفوتلل
 ... ةراما وأ كلم تيب الا مهنم اهيف مءا لو اريبخ هب تنك نم الا اهرئاشع

 ( راوك ) نم ةريزجلا ةلجد ىلا ىهتذنو لبراو روزرهشو ناذم لابجم أدبن

 نا ىلع . هب لافتحالا ةلقل ةلقل تارملا ربن ىلا ةلجد ءاروامكرتتو ( لصوملا ) ىلا

 (نيدرام) ىرقو ةريزجلا داركا الا ق قيبحلذا. دوسقملا ةصالخ وه هتركذ ىذلا

 مهنك اسمو ةعينم تسيل مهنك امانا عم:نيدراملاءادعالا نممر واج نم لكل مو

 . ةيعطتسم ريغ نايصعلل
 ىف ةقرغم قرف مهنمو ٠ ددعلا ةريثك ةفئاط وهو ( روللا ف ىلاثلا لعفلا)

 ق قدصو تاكرحلا ىف ةدخ مهو «ةراطشو مادقاو «ةرامإو وكلم مهفو .دالبلا

 دالبلا ىف اهمظعمو ةريثك فئاوط مهنم ماشلاو رصم دالب فو . . .. . لوقلا

 . ريغصو ريبك نأروللا ىهو . ةعنم لها مثدالس مهو. ةيماشلل

 موهضعل دعبي امو(هراكنبش) كح مه> ءالؤهو(لوشلا ف كلاثلا لصمتا)

 ايف قيثاومو لطت ءامد نم مهنيب ولخمال هنا الاء لوقعلا ةنزاوم قى ضعل نع

 مهتفايضىف مةتو.مثارقىفلزتتو ءارقفلامهدصقيحاعسو مرك مهفو. لحن مهنيب

 120 مءارقو.
 اقيرف نمآو اقيرط رللا نم نسحا مثو(هراكنايش_هراكنش ىف عبارلا لصفلا)

 ةعاحشو سأب مهو « مامزب ةروطملا ةعيرشلا نم كسعتو ؛ مامزلا ةياعر مهيفوب

 نم فخاو « اوبضغ اذا دوسالا نم دشا مهنأ ىلع. ةعاطو مهم مهنا يصالوب

 دوعصلا ىف ذخاي " ىلاعلا لبجلا لقسا قوينم 5 لجرا نوكي. اوبثواذا قوربلا
 ... هتياغ غلب دقو مهسلا قبسي داكيف «مهسلا هيذاحم قشر و+

 ةيلصأماسقأ راهو عل رو نابةمطات صوصنلاهذه نا كّمالو



 ميو

 . ةفئاط ماقم وهو . روز رهشو ناذمه لابج نم(١) ( تشوايد ) - (1)

 مهصخمب ريمأ مهلو . ( ةيناروكلا ) دارك الا نم
 ءاضيا ةيناووكلا نم ةينان ةفئاط ماقم وهو () (كتنارد) - (؟)

 دفيزت ال اعيمج نائفئاطلاو : ©« راصبنالا كلاسم » ىف لاق ٠ مهصخمي ريما مهلو

 . لجر فال 7 ةسخ ىلع مبتدع

 مهم ةقئاط ماقم ىهو . روز ربش برق ىلإ دنوامو (') كرتناد (<)
 . مهلو « ةلئاقم لجرفلا مهندع ء فيس ةعامج نوفرعيو (4) ةيلالكلاب فرع

 . دارك الا نم مثرواج نم ىلع مكحب وهو ؛ مهصخم ريما

 .ماقموهو اذمم لابجب مركذ مدقملا ةيلالكلا رايد راوجم ناكم - (ة)
 ةعاجشووذنيفلا وحن مهتدعو 7*2 . ( ةيلكنز ) مهل لاقي دارك الا نم ةفئاط

 نم اهرواج امو )١( ( روكيك )دالب ىلع محي مهصخي ريمأ مهلو . ةليحو
 . روكلاو عاقبلا

 اكسب تاك « راصإالا كلاسم 2 ىف لاق دوزربش ىحاون - (ه)

 نيرخأتملا نيلاحرلا نمنيثحابلا ضعب هنظ امالءنامرلا مدق نم ةيدركلاةمالل

 مجرما . ناكرتلا نم لوشلاو سرفلا نم هراكنبشلاو رولا نأ نم

 تشد هام)نمناتف رحم نيتهكلازا رهاظلاو « تسداي » كلاسملا فو (1)

 مجرتملا .نيقناخ راوجدلبو ةعلق لاق ثيح مجعملا ىفاك ( تش ديام

 . ةئيدحلا طلارطاو بتكلا فو كالاسملا ىف اك ( كنترد ) نم فيحصن (؟)

 . مجاعملا ف حبحص ىلصا ىلع امل دتهن مل ( كرسسلاد ) كالاسملا ف (ع)

 فلؤملا . ةيلاحلا ةيدرك-ا ةيلالجلا ةريشع اهلمل (4)
 .ةيلاحلاةيدركلا(هنكن ز)ةريشع نم ةفرحم اهالكو(هلكت ر) كلاسملا ىف (ه)

 .مجرتملا. صوصللا رصقال لاقيام وهو كلاسملا فاك« روكنك د نع في رمت )0(



 د مسلم

 لاقي يرخالاو [ هسوللا ]اهل لاقي اهادحا ناتنّئاط () دارك الا نم فئاوط
 ةمقاو دعب اهنع اوحزن .برضو نعط لايقأو برح لاجر 9 | ةيرسابلا ] اهل
 مهل لاقي موق مممك امأ ىف نكسو « ماشلاو رصم ىلإ اودفوو . دادغب

 . دارك الا ميمص نم اوسيل (؟)[ ةسوحلا ]

 ةفئاط هب . ناجحيب رذأ نم [ هنشأ ] نيبو [ دوز ربش ] نيب ناعم - )١(

 ةعاجشو وذو .لجر ىنلا مهددع غلبي (؛) [ هيل وسلا ] مهل لاقي دا رك الا نم

 مهصخمي ريمأ مهم ةفئاط ل ركل ناتفئاط مثو . ةيمحو
 مهل لاقي دارك الا نم ةفئاط ماقم ىهو 0*2( داقسب دالب ) - ()

 ديزي مددعو ؛ لات « رخأ نك امأ (7كبزأ) دالب نم مثديبو ((7) ةيوايرقلا)
 موصخي ريمأ مطو ؛ فالآ ةميرأ ىلع

 «(4) ةينانسحلا ممل لاقي مهنم ةفئاط ماقم ىهو ؛ راكركلا دالب - (ه)

 «الاومامهرفوأ الاجر مهرثكاو .دالبلا بارخ لبق » ىهو ةطقس اهيف )١(
 كلاسملا قو.فلوثلا ٠ ( ريبامداسوك ) ةيمالسالا فراعملاا ةرئاد ىف ()

 كلاسملاف (4).( هسلوحلا ) وأ ( هلوحلا ) كلاسملا ىف (م)مجرتملا. ( هيريباب )

 ةرئاد ىف (ه) .لوشلاةفحصم اهنأ دعبيالو ( ةيلوبسلا ) وأ ( ةيلويسلا )
 ( راتسيل ) كلاسملا فو .فلؤملا . ( ىوانتراكو ىلوءاس ) ةيمالسالا فراعملا
  ةيواترقلا نع فير (5) مجرقملا . ( راتسيل 7 ) نع ةفرحم اهنأ كشالو
 حيحصلاو ةعوبطملا « ىثعالا حبص » ةخسن ىف اذك (0) ( ةيواثركلا

 ةخسن ىف ةباتكلا ممرو ةرابعلا قايس كلذ ىلع لدب م«(لبرأ) ابنأ

 فيحصن كلذ لءلو م مقر ةيرصملا بتكلا راد طوطخم ( راصإالا كلاسم)

 مجرتملا .خسانلا نم

 (وانشخ) ةريشع ىه ةريشملا هذه نأ ةيمالسالا راعملا ةرئاد ىرت (ه)

 (ىليوب هرق ) دنب ردو ىوائراكلا دالب ىف اهادحا : نطبأ ةثالث تناكف ةيلاحلا



 موعد

 ةملق رفخ مهو « نيدلا باهش ىسيع ةفئاط اهدحأ : نطبأ ةثالث ىل-ع مو
 هب فرمت ةفئاط اهئلاثو ( ةيلتلاب ) فرعت ةفئاط اهبنانو . ( ىاحلاو ىرب )

 ٠ مهصخم ريمأ مونم ةفئاط لكلو. لجر فلأ وحم مهعيججو . ( هيك اجلاب )

 ةرافخ مهو ةيوايرقلا ةفئاطلا مام وهو ,(') ريارق دئرد س(و)

 ٠ ةيرصملا رايدلاب ةيناطللا باونالا نع بئاكد هيحاصو « روكذملا دنب ردلا

 قانسحلا() ريس نب نيدلا فيس ناك هيحاص نا « فيقثتلا » ىف رك ذ دقو

 ةيينل ل )6

 مهصخم ريمأ مهو ةثاعبس لع

 الا كال ازا لانا دع صحا ع 011(

 ةلماجمابرتتلا نولماعي ءانشلا ىنف ةيرصملا رايدلا كولمورتتلا نورادي اوناك موق
 . ةيلالكلا ددمك مددعو : لاق . ةلماجلا ىف ماشلا ايارسس نونيعي فيصلا فو

 ريمأ « نووالق ةيروصنملا ةلودلا ىف مط ناك هلا ا موصخمي ريمأ مطو

 ةيرصملا رايالا ىلإ دفو هناو « عاجش بتاك (©) ناماس نب رضحلا ىمسي

 ةلودلا ىف هتومدعب اودامف دالوأ ةعبرأ هعم ناكو . هدوع لبق ةينملا هتمرتخاف

 . (ابغبتك ) ةينيزلا
 ةمشاط ماقم ىهوأ ةيزاربلا دالبلاو (*) ةمحسو هوريبو « ناجتزام )- (١؟)

 فلولا .٠ ريغصلا بازلا رهن راوجمب لبج ىف نثاك هنأ ( نافوه ) ىرب ىذلا
 نم فيحصت (؟)وجرفملا فرامملا ةرئاد ىف اك ( ىلب ارق )كلاسملاف )١(

 هائعم ريشف 6 لمجلا دسأ ىنعع © هوك ريش » نيدلادسأ لثم دسالا ىنعع (ريش)

 نأ« ةيمالسالا فراعملا ةرئاد ىف (<)مجرتملا. (لبجلا)هان انعم(هوك )و ( دسأ):

 فلؤملا .( قواط )و ( كوكرك ) نيب ميقن تناكو ( نيرراكريت )ةفئاطلاو ذه مسا

 مج رتملا.قاسلو نانساذ ايتاكة نامل نب رضحلا نيدلا جان ركناسملا ف (4)

 2 مند كلاسملا فو ].كلؤملا . ( همم ) ةيمالسالا فراعملا ةرئاد ىف )(



 :ىلإ فوبستني ةفثاط مو ةئامسخح ىلع مهتدع ديزتال « ةينابعزاملا اه لاقي مهنم

 ةيتاكملا مسرو همسإ ا و ةفئاط مث ةينا زاملاو . ا

 ةفئاط مثو « ةيديجلا » مهل |! فيضأ دقو . ةعدقلا تابتاكملا ريتاسد ىف هيلإ

 (كاك نيدلا ز زرابم ) مديمأ نال اقم فلا نه تدع دع سقنتال دارك الا نم

 زرابع بقل ةفالخلا ناود نمو . ةيسابعلا ةلوألا ىف ةفالحلا ءارمأ ن هناك

 .تلمح اذاف « روذنلا هل رذنتو حالصلا ىعدي ناكو « لاق . هعسإ كاكو « نيدلا

 «فيرعتلا»فهوحم رك ذو اعم اهب قدصتو هدنعنم اهاثماهلا فاشاو ايلف هيلإ

 اهلامعأو لبرأ يف هوءانئساو . ةياعلا ةناكملا ةيك الوحلا ةلودلا ىف هل ناكمث

 هومدقو(نوتفحلت )و (١١ ةاره)هيلإاوفاضأو اهاكب(شوشرقع ) هومطقأو

 زواج ىتح ىتلو نيرشع وحن (1) : نيناوقو ةرمالا ىلوثو . سراف ةئامسخ ىلع

 هيبأ نم ناكف ( نيدلا زع ) هدلو هفلخو تاف + ثايشلا ةمحه هتم*و نيعستلا

 كوام دنع هثدئر تاعو ةكلمملا بيتر ىف هيبأ جبن ىلع ىرحو فلخلا ممن

 ىلع ىرخ ( رضخ نيدلا مجت ) هوخأ هفلخ مث . ةيرصملا رايدلا كوملءو رثتلا

 باوثورصمع ةيئاطلسلا باو.الا ىلع درت تناكو . لاق مث . هيخأو هيب تمس

 برعلا راكبالا اهبانجأ نم حرستو« بحسلاك ةحاصفلا ءامب للبت بتكماشلا

 وهمهنم مثاقلا ريمالاو « هينب ىف ةرامالا تيقبو هننس ىلع ىرف- هدلو هفلخ مث

 ةيناطلسلاب اوبالا نع ةبئاكم هلو (شوشرقع) بحاصب ريئاسدلا ىف هنع ربعملا

 . ةيرصملا رايدلاب

 ةيدينخلا ىلا نوبستني ةفئاط مهو ( ةيئاجم 'زاملا ) ليرأ .لرم ءالؤه ىلي

 ( تاجزام ) مهنتك اسم . ةيسورفلا نسحب دارك الا نود نم نوصوصخم

 ,(/ همحس )اظفل نوكي اذه ىلعف .. ..«ةينارهسلا دالبلاو ( همن ) و ( هوريب )و

 ( راره ) لماكلاو كلاسملا ف(١)مجرتملا. [ىهماك نيفرح( ةيناربلادالبلا ) و

 هكلاسملا فو فيحصت وهو حبلا ىف ؤاذك (* )مجرتملا . . حيحصلا وهو

 مجرما ( . نيرششع وحن نبا وهو ....)



 ل موواس

 .ثتشدلا نم كلذ نيب امو « () نايتفخ ىلإ 29 دايالعش دالب -(1)
 قوفورعم (©) ةيربشلاب فرعت مهم ةفئاط ماقم وهو - ريبكلا دنبردلاو

 نيب مثدتبردو . ةيصاع مهلابجو . أفلا مددع خلبي ال موق ممو . ةيصوصللاب
 هيلعو « راصبالا كلاسم » ىف لاق . ريبكلا بارلا امببقس نيقهاش نيلبج

 نم ةروفضم ىلع سولاو [ ريا ] نيطلاو رجحلاب امهنم ناتنثإ . رطانق ثال“
 نيب اطوطو « ءاوطلا ىف عارذ ةئام ءاملا هجو نع اهولع . ري_صملاك بشحلا

 لنيحلاو اهلامحاب باودلا املع رم « نيعارذ ضرع ىف ًاعارذ نوسخ نيلبجلا

 نوذخأي مهو . هسفنب اهيلع زاتجلا رطاخي « ضفخنتو عفترت ىهو . اطاجرب
 مهو : مهتفادم رفاسملا عيطتسال ةعيدخو ردغ لهأ ممو .اهدنع ةرافحلا

 . ةيرمدملا رايدلاب ةيناطلسلا باودالا نع ةيتاكم اهبحاصلو . مهصخم عما

 ىلع فرشملا نيرجنج لبجو ترمو قاتسرلاو (4) ( درك زام)_-(15) 5
 لاقيو(" (ةيرازررلا) مهل لاقي مهنم ةفئاط ماقم وهو  نيولا تاذ نم هنشأ

 ( لبرأ ) ءاواىف ةيلاحلا ( هوالقش-دابالقش ) ةلكنم فيرحاذهنأ كشال(1)

 ةروبشملا ةيرهسلا دال؛و : اذكه كلاسملا ةرابعو . قارعلا لامث ةيولأ نم
 نايتفح) : فرعنو (ىلع ىلأ نايتةح )و ( هوالقس ) دالب نم ىهو ةيصوصلل'ب
 ( نايتفخ )(0) مجرتملا .ريبكلا دنبردلاو تشدلا نم كلذ نيب امو ( ريغصلا

 فلوأملا .دالبلا كلت ىف ( زدناور ) برقب ةيلاحخلا ( نايتفه ) كئبرد ىه'

 (ةيروسلا) مث ةي رهشلا نم دارملا نا « ةيمالسالا فراعملا ةرئاد ىف لاق -()

 ( مجرتملا . داركالانمزو روبشملا ةينارهسلا وأ نارهسلا وأن اروسلاىأ)

 نإ لقو .( درجزارب -دركزاربر ) دركزارب رايو.٠ اهنإ ةرئادلا ىف لق (4)
 ةيرازرزلادبي وكلاسملافو) . فلؤملا .ةيل اه ا(نانيدعث) بونج ىفمقت قاتسرا

 .(مجزتملا . اهعايضو اهعرازمو اهعالمتب (قاتسرلا) و ( دركزالم )

 مجرتملا .بئذلا دلو اهانعم ةيمجأ ةلك ( ىرازرز ) كلاسملا ىف ()

 (؟0)6



 ل ممجال

 نيبام فالآ ةسخ لبي تاكو .مج ددع م و مجملا نم دركت ترين

 ىف قؤبشلاو واملا ةيان ىف مهطابجو .٠ مهريغو نيداكأو : ءارقفو ءاينْغأو ءارعأ

 قدابشأ ةرشع اهنم رجح لك لوط راجحأ ةئالئءالعاب . دربلا ديدش ؛ءاوط]

 ةباتك اهم لك ىلعو « عقاملا رضخالا رجلا نم ةذختم ؛ ةئالثلا نود ضرع

 هكلهأ نم رابخالاو راذنالاىنمل تبصت اهنإ لاقي « نيئملا لوطل تلحمشإ

 كلاسم» ىف لاق . هتحمم ةرافنخلا نوذخأي مثو . فيملا ىف كانه دربلاو جلا

 مث 60 ( ك اشاب نيدلا مب ) همهإ مستماكل عماج ريمأ مط ناكو « راصبالا

 نوزخ ءارمأ مه ناكو:لات . (هللا دبع ) هنبا مث (هديج) هدب نم مالوت
 ىلإ منيو « لاق . مثريغو ((9) كاشاب ) هنباو . ( ريغصلا ريش ماسحلا ) مهنم

 ند رفنم لجر ةئامأالث وحن ( ناكسلاب )اهنيرق مساب ىمسن ةليلق ةمذرش ةيرازرزلا

 (درك ذام) ب حاس و. ةرافخلا اهيلعزوذخأي (9)( ناحلا ةبقع) ىلع فرشم« ناكع

 وهو « فيقثنلا » يف لاق مث . ةيرصملا رايدلاب ةيناظلسلا باوبالا نع ةبئاك»

 ٠ ( ليعاممإ ني شنح )
 موق مثو « ةيكرملوجلا ىمسن ةفئاط ماقم وهو - كرموج )1١( ٠

 ةيمأ ىب نم برعلا نم ةفئاط مهنإ لاقيو ء هب اوفرعف كلذ مهنا ىلإ أوبسن“
 داركألا نيب اهب اوماقأو . مهيلع سايعلا ىنب ةبلغ دنع لابجلا هذبب اومصتعا

 ددم يف نآلا مثو « راصبالا كقاسم > ىف لاق . موكلس ىف اوطرخمان

 ني هديا ) نشنلا ةلود لئاوأ.ىف مبكلم ناك. نالآ ةثالث ىلع نوديزب ريثكك

 هدالببو . ( نيدلا دسأ ) هنبا مل . ( نيدلا دامع ) هنبا هفلخ مث . ( نالكم

 ناكو لاق . راطقالا رئاس ىلإ لقتني اهْمو . رفصالاو رمحالا نيخيئررلا ندعم

 مجرما. (زييك لاري ماسحلا ن كلاساب ) هيفو(؟). (كاسام )كاملا ىف )0(

 0 ريهشلا ( زدناوو ) دنبرد اهنأ رهاظلا «ناخغلا ة ةبقع ىأ مينا



 ا

 هقعمو. هنوبلطيف رثتلا كوام هب عمسي الئل الثل.ءانخ اق .دروزال ندعم.دنعربظ دخ

 طمالهب قدحم ريبكلا بارااو 6 هتاذب عوطقم لبج ىلع « لقاعملا عنمأ نبح

 لك ىفو . ةعادزا سس حلسوا هيلا اخو لوصو الو ء هيلع شيجل

 رومثم هالعأو علا دارأ نم هيلإ ىوأت عفت رم فبك هعالضأ نم علض

 « ةيورضم دانوأ ىلع رويعلا ىعدتسي قيرظاا ضعب ىف هيلإ دومصلاو . جل شلا»:
 مبكلمو ٠ نيحاوطلا لاغب كلذكو « لابحالاب رج قلستلا عيطتسيال نمو.

 ىلإ ( زيربت ) نم تاقرطلا عيمح نم ةرافحلا ذخأي وهو دارك الا دنع دمتعم-

 نم هريغو ©« فيرعتلا ىف هنع ربعملا وه اذهو . ( ناوجتت )و ( ىوخ)
 ةيناطلسلا باوالا نم ٍبتاكي وهو . كراوج بحاصب تايئاكملا ىف ريتاسدلا
 . ةبرصملا رايدلاع.

 راطمالاو جولثلاةريثك« ةيكرم وجا نمبرقلا ىلع 0)؛ ناوكرمدالب_(17)
 ةفئاط اه.و . ناجيب رذأ دالب نم ةيمر ال ةخاتم ىهو - عرضو عرز دالب
 . ةيكراوجلل فالحأ مهو « فال ةثالث مبتدع غلبت دارك الا نم

 نم ةيكرملوجلا دالبل ةرواجم دالب ىهو « 9 تادووك دالب )17( 

 آل اهيلا نوبستني دارك الا نم ةفئاط ابو ةبصخ دالب ىهو . مورا دالب ةيج-

 ةدلب ع و.راطمالابحجسلاع اذه ةح ىعلدي .(ناوك رم)كلاسملا فو (1)
 . مجرقملا .( رهو رت ) تخأ ( رهوكرم )

 فلؤملا. ةفورعملا(روج رو هك روك )دالب اهنإ ةرئادلا ىف لاق (9)

 ىنعأ ) مورأا دالب لبق نم ( ةيكرملوج )ةيكراهوجلا رواجيو » كلاسملافو']

 .«ناويحللا ىعرمو؛ناكماو ةعس تاذع ( راوك ) اط:لاقي دالبو لابج ( برش# '

 تادروك' الو راوك ال ( ناواك  ناوك ) نوكي نأ ىذتقي عجسلا نكلو
 [ مجرتملا . «نادروك» نوكي نأ قوجيع»



 | معمل

 . مصخي ريمأ مهو ؛ فالآ ةثالث وحن مهئدعو « ةليبق ىلإ

 ةقفئاط اهبو ةيكرمل جلا دالب ىلئ دالب ىهو )١(  رانيدلا دالب س )١4(
 .مهلو ةيايمج وح مددعو . ممدلب ىلا ةبسن ةيرانيدلا ملل لاقي داركالا نم

 <« دمخ ريمالا نبا مهاربإ ريمالا [هدحأ ناريمأ مل ناكو دلبو قوس

 هفلخو هوب فوت « نيدلا ردب نب بابشلا ىتاثلاو . ءافلخلا دنع هجو هل ناك

 .بورح ةيناجمزاملا نيبو مهنيب ناكو . هترمإ ىف هفلفم . اريبك

 دالب نم برقلاب ىهو () 6 نوراه ةعلقو « ةيداملا دال )1١(

 ةةعلرأأ ىلع مددع ديزب ( ةيراكهلا ممل لاقي مهنم ةفئاط اهمو . ةيكرملوجلا

 .قوذخأي مو« راصبالا كلاسم »ىف لات . مهصخم ةرامإ مطو « لتاقم فال

 «بتاكي نوراه بحاصو .ةريزإلا ةدلب ىلا ىراخم نم ةريثكن ك امأ ف ةرافحلا

 | ٠ ةيرصملا ةيرايدلاب ةيناطلسلا باودالا نع

 ممط لاقي مهنم ةفئاط اهبو  دواد فبكو « ةيئارمقلا -(.)

 مومامطو هةامر ةامح مهئكذ« مهام ليلقو « راصب الا كلاسم» ىف.لاق ع (*) ةيكبنتلا

 : ةصاصخ ىلع لوذبم

 كلذ بقعءمرك ذ مدقتام< راصبالا كلاسم » يف ركذ نأ دمب هنأ لعاو

 44] (ةيتحتلا) مهنم « عامجا دعب راطقالا يف اوقرفت دارك الا نمةعاج رك ذي

 سمسا

 كفو ] ٠  فلوؤملا. ةيلاحلا ( ىرابيز ) دالب اهنإ ةرئادلا ف لاق )١(

 دالبو رابيزلا دالب و(هدامآ) هدامملادالب و(شوشرقع)ةيكرملوجلا ىليو « كالاسملا

 .نبأ ىف ا؟ « روره » كلاسملا فو(؟) . [ مجرتملا . . .. ةيراسزلا امأ. راكملا

 .نمرآلا لابجنيب ( ىكيتسب ) اهلعل « ةرئادلا ىف لاق (*)مجرتملا. اضيأأ ريثالا

 مم( ناتحم ) نم برعملا ( هيتخم )!! فيحصت (4) .. فلوملا . دواذ فبكو

 مجرتملا



 ل مب سس

 كابف ءرباكأو ءارمأو نايعأ ممل ناك « ةيديجلا نوهاضي اوناكموق مؤب
 لئابقلان يب تقرفت «ةليلق ةمذرشالا مهنم قبب مو“ مهواريك تيسنو « مهٌقارم!

 ًامدص مهيمش رثك أ مو ( ةيدنسلا ) مهنم « ةيثك مهبمشو ل من .توعقفلاؤز

 ريمأ مهل ناكو. ةيدمحما مهتمو.لئاقم فلا نيثالثز وغلبي اوناكك ًاددم مثرفواو-

 6 ددعو ةدع وأ اوناك )١( ( ةنمارلا ) مهنمو. . لجر ةأس ىلع هعبج ديزبالا

 لصوملا دلب ىف مهتدع تداعو « مهعجج قرفتو مهل تشن مث . 0

 يفأ ميهاربا كروك نيدلا ءالع )هللاقي ريمأ مهل ناكوءلجر فلأ ىلع ديزئال

 دالبلا ف قوقرفتم مثو(")ةيكنيدلا مهنمو .ةامسخ نعصقني الو « رقعلا ةدلب
 نك امأ ةدع(76© فيقثتلا »ف ركذ دقو« تلف. لجر فلأ ىلعمددع ديزبال:
 ةسخخ يهو هركذ مدقت نم ىوس داركالا نم اهباحصأ بتاكي عالقو دالب نم

 .اعضوم نورشعو-

 ٠ .قلوألا. نيدلا ردب ىعدب اهسيئرو (يىنساد ) ةريشع اهنإ ؛ةرئادلا ف لات(١)

 مجعم ىف لاق «( ةينسادلا) نمةفح مم ابنأ فكشالو.( ةينسارلا )كالاسملا فو

 بناج نم لسصوملا ىلامثب مظع لبج « نساد > (ه#م ص «  ج )نادلبلا
 [مجرتملا .٠ ةينسادلامط لاقي دارك الا فئاواط نم ريثك قلخ هيف قرشلا ةلجد.

 ( راتخلاو بواقملا لابج ) نونكسي موق ( ةيلبندلا () كلاسملا فو (؟)
 لين دلا هس وماقلا ف لاق. .لبن دو ىبن د عمج لب اندلاو ةيليثدلا و :حييح ملا وه اذهوب

 -ازاز) ) نالا مه لاقي نيذلا مثو«.. ناثدحم ا مهنم « داركالا نم ليج ذفنقك

 لمود و مهسفتأ ىلع نوقلطيف مه امأو بنامالا مهيلع هقلطي ممااذهو(اظاظ

 هفلأ (ىشقعالا حبص)و (فيرمتلا) ةلك اش ىلع باتك (م). مجرتملا .« ىلبيند

 يىشعالا بص ىف لق. فلولا.( م 1847 هالعم) ةنس«نيدلا قل » ىعدي نم

 رهاظلا دبع ىف شدجلا رظان نبا نيدلا تت ىضاقلا ركذ ( « -ج ١2ه صا

 .[ مجرقملا ....فيقثتلا هباتك ىف قوقرب..



 له هورعم

 ا ) سيلمرك- ()ةيثبلبلا(0) وجرب -(17)
 وكنش -( 5) . كومرج -(4) . سيلبق - )١( كاركس )١(  ليقدرح
 00 .-(1؟) . كلم لانصحوهو .نارأنصح_ (١١)نامربجم - )0(

 .تادئيرد_(14)هيقيز_ (17) بارلا )15(  دركرازب (6١)اسيركا -(14)
 -4089) . نادلمر بحاص  (؟1) ناكديس (؟١) نيلبجلا ةملق (9١)ةيلب ارملا

 هف لوقيو« .كيلزك (  ؟0) . ةيدمحلا - (؟8) . هير  (؟8)ةينابعشلا-
 نم ةاقتسم ركذلا ةفااسلا ةيدركلا رئاشعلاو قطانملا ءامسا نإ ( فيقثتلا )

 « . دبعلا كاذ ىف ةيرصملا ةموكحلل ةيم«رلا قئاثولا

 .انأ لب « طقف طسوالا قاتسدركب ةصاخ تامولعملا هذه لك ناواذه

 اذه ناكول اذبح ايو . ةيدركلا رئاشعلاو قطانملا نم هيوتحي ام لكىلتلمتشنال
 . نع ةميقلا تامولعملا هذه لثم ا. ءفحتأ ءدبملا كلذ ءالع نم هريغ و أل ضافلا
 . ىرخالا ةيمالسالا ميلاقالا ىف ةيدركلا راطقالا رلاس

 رئاشملا ثحبم ىف ( درك ) ةدام ىف ( ةيمالسالا فراعملا ةرئاد ) ىف درو

 عبدأ“ ساقوتلاب (.غابهرق ) ةبالو ىف دجوي ناكهن أ ء ناربا قرشب ةيدركلا

 1ذه نع الضفو « ةمسن ٠"( و٠٠ ٠)اهسوفن ددع غلبي ةيدرك ةريشع نورشعو
 -ةريشع نأ م. ( هنكئز )لاو ( لك |١) انريشع ( ناسارخ ) ىف نكست تناك
 .اهمب تمانأو ناتسجرك ىلا تحزن دق تناك« ةيدركلا ( ناكيج)

 هر يشع ىنكسس (©7 ريربلا خيران ) هباتك ىف ( نودلخ نبا )ركذيو
 نيتريشعلا نيتاه نأ رهاظلاو رازجلا دالب ىف نييدركلا ( نيداب )و( نبوال )

  هداليلا ىلع .لوغملا تاراف لالخ: ( رئازأا )ىلإ ( روزربش) دالب نم اتحزن

 . ةيمالسالا

 ميرعلا رابخأ ىف.ريخلاو أدتبملا ناوبد ) ىمسملا ريبشلا هخيرات دصقي (1)

 مجرتملا .(ريربلاو مجملاو



 ل موإ دس

 هقحال

 ىئاضقي ةيدركلا رئاشعلا ركذل ضرمت ىدلا « نوسنلوار > رجيملا رك ذي
 هتلحر ىف«ةميدقلا (هيديم )ةمصاملةميقلاهتساردءاننأ (زدناود )و ( ونشوأ)
 ةقطنع ( سابلب ) ةريشع ذأ ( م ؟مسو م1865 ) ةنس (؟*) ص ةميقلا

 روكتم«ناريي ) ةريبكماسقأ ةثالث ىلإ مسقنت ( ةينار  زدناوو  ونشوأ )

 « ىتأي اي ماسقالا هذه عورف رك ذب مث ( شمام
 6 انس « امهريس « كيلخ ف سوب ؛ كير وص « مجرب« هناخوم - (قاريي)

 .هوأبو هنيشدنم همءىباغأ نسح ؛ ىلاك هنان , رايزمرو « هريراتسو

 . هنك هن رم « وشراباب « ىل هكساب « ىروز « ىسيو رداق - (روكتم)

 هنابو قف« هركبابرم« دنوالب ء روخوج. كون رم؛ ىباغأ هزمح - (شمام)

 . كيناب « نيس
 تناك » ( زدناور ) راشع ددص ىف هسفن روك ذملا قرشتسم ا لوقيو

 «زدناوراريم ا رخآ اشايدمدهع ىف ريغصلابارااوونش وأ نيب ةمقاولا تال ايالا
 ةريشملا هذهو . ناروسلا ةريشع نم هسفنوه ناك ىذلا ريمالا اذه ةمضاخ

 ةدامقب (زدنوار ( ةقطنملا هذهىلع تلوتسا دق«ةيخي راتلاةناكملات اذ ةبيحنلا

 )4٠٠١(  لصالا قاهرسأ ددعردقيو . نورق ةعضل ذنم « نيرهاملا اماسؤو

 اهتوكل « ىرخأ رئاشع ليجبتو مارتحإ عضوم ةرشملا هذه تناكو . ةريمأ

 نييناربالا دض تابملا هذه ىلع ةظفاحلاب اهمايقو «ةك املا ةرسأألا ردصم
 نوكت ( زدناور ) ةقطنم ناكسرثك ًاداكتو اذه .ةليوطروصع ذنم « كرتلاو

 ( زدناور)ةريشعرسأ ددع غلبيو( زدناوو )و 00( ىدناور) ةريشعل ةبمتنم

 (ىداورلا ) ةريشع نواب ىدحأ ةريقملا هذه نوكن نأ لمتحم )١(



 دل سايل ل

 . ناروسلا قاربسلا ءارحالةمضاخ اهلكوةرسأ(١٠٠١١) هذه ةريبكلا

 :ةينارهسلا ةرامالا ةدملوط() ( زدناور ) وأ ( ناور ) ةعلق تاكو اذه
 (2) (داب كاسه ) ىفانلاف ناكةرامالا ركرم فترأ الإ . امل ًائيصح أجلم
 ةرامالل ارك رمو.ةمساع تذخما دقف ( زدناور ) ةعلق امأ . اضيأ ( ريرح )و
 نيب مضت :ةريغصلا ةنيدملا هذهف () ناروسلا ءارمأ نم ريمأ رخ 1 دهع ىف

 نيب ةنئاكلا لوبسلا طسو ىف عقتو : قاكسلا نم تيب ىنلأ ةعبر الا اهبناوج

 نيعبدأ ىلعةيلبجلا ( قاكديس_كديس ) ةقطنم ىوتحمو (ايروشا)و ( ايديم )
 كدئاور) راشع ىلإ اهناكس بستنتفلالا نم اهتويب ددع برقي ةريغص ةيرق
 ( ىناوريشءىروسير « ىك_لاب, ىلوس هريب

 (نثرىلاك ) ةيحان ىف« ةيخيراتلا ةناكملا تاذ ( تسودارب ) ةريشع ميقتو

 اهف.تسسا ثيح ناد رذا ىف ةميقم لصالا ىف تناكو خيراتلا ىف ةريهشلا

 فلولا. مالسالا ىلا هتدهأو نيدلا حالصك ادئاق ثياو ةيداورلاةموكملا'

 ةةملق تناكو . ةعلقلا هانعم ةعدقلا ةيسرافلا ةغالا ىف ( زد ) ظفل (1)
 مهناب قايرسلا نوخروملا اهركاذي ( م ١.7 ) ةنس ةباغل هذه ( زدناور)

 فلؤملا .«نوستلوار». تاوجلاكلتعالق نصحأ نم

 م نوكت نأ لمت نوسنلوار اهركذ ىتلا, هذه (دابك اش ) نإ (؟)
 نارهسلا ريما (كب ىل_ءهاش نبا كب ىلقهاش )همساب اهامسو اهاشنا ىتلا ةيرقلا
 ( دابآ ىلف هاش  اوآىلق هامغ ) اهامسإاذا . ىتوناقلا'ناملس قاطلسلاءدهعأ ىف

 نأ عقاولا ىفو . (دابالقش_ اوالقاش") راصف ماوعلا/هتف رح'مايالاىدمإ ىلعو

 ناك هنإلاق ( كب ىلف هاش دلاو كب ىلع هاش) خلي راتل ضرعن مل ( همانفرش')

 :ددج( كب ىلق هاش ) هنبا نأ ديعبلا نم سيلف ( دابآ افش  دابآ قش ) م اح

 فلؤملا .( دابآ ىلق هاش ) اهاممف(ةيرقلا هذه

 هلقن ةرامالا زكرف . ةحيحص ريغ هذه ( نوسنلوار ) تاعومسم نأ (©)



 اه

 ىديأ ىف ( روك ) و ( ىاموص) ائرامإ تناكو ( ونشوأ ) لابجب ةنئاكلا
 ددعديز.ال ثيح . نأشلا ةلقو فعضلا نمةياغ يف ن آلا ىه ىتلا ةريشعلا هذه

 . تويبلاو رسالا نم تائم عضباهكسي « ةيرق ( ٠٠١ ) وحم نع اهارق

 ددع غلبي ثيح ( ىكلاب ) ةريشع ىه تابجلا هذه ىف رئاشعلا ىوقأو

 ةياف ىف ةيلبج ةقطامةريشعلا هذه لزانمو .تيب فال 1 ةرشع اهرسأو اهتويب

 و ( ونشوأ )دودح قو ( نايليدنق ) لبج ءارو امف عقت امال ةروعولا نم

 هذه عضخأ ناربسلا ريمأ ناكف .(تيار ) ةدلب اهركرم (ناجيهال )
 . هشيم ايدنج هتحليف ًاصخش تدب لك نم ذخأي ناكو هرمالاضيأ تابجلا

 اهسيئرو.اهاح ىف ةلقتسم ةريشعلا هذه تيقب نارهسلا ةرامإ ضارقنإموب نمو

 . (كب زيزع ) ىعديرلاملا
 «درك مام ):امسق ةرشع ىنثإ ىلإ (زدناور ) ةقطنعي ىدنوارلا ةريشع مسقنت

 ىكسمام ؛ لاكدكم « ىب ومامع سيل مامع لاب مام ءلاخ مام «ليس مام « لاس مام

 ريغ راشع كرم قرف ماسقالا هذهب تطلتخاو ٠ ( ماسدمام « ول هك لابريب

 6 ىقاليخ «ىل هرانه ءكرون ءسابيلام ؛ باخيش : ىنأي م ىههو ةيدنوار

 « ىلوكيش « يبون ريه « ىبوكى م « يجي ردءىاماب ؛ىد وع خيش « ناساك

 رامب «ىجاربو , كيدنم

 ( 1514-1518 ) ةماعلا برحلا لبق ةيدركسلا رئاشملا _# م

00# 

 ( قافيلاك )ىلا ( ربرح ) نم (م 04ه 1197 )ةنس نارهسلا ريمأ كيب ىلع



 ا

 .هثحابم ف رمتقا سكياس كرام ريسلا نكلو .دبملا اذه ىف ةيدركلا رماعنلا

 مودحلا هئحب ىف دعتي ملو ؛ةدئابلا ةينامملا دالبلا ىف ىتلا ةيدركلا رئاشملا لع
 ىف طسوالا ناتسدرك لاوحأ سرد ىألا نوسردحبملا فالخم . ةينارالا

 عمو.ةاقوتسم ن وكت داكت ةقيمص ةسارد6 ةينايثملا ةيناربالا دودحلا قرط الك

 نع ةمان' تامواعم انيطمتال نيلضافلا نيذ_ه تاساردو ثاحبأ نافذ كلذ

 تافل ثم ىلإ عجرأ نأل ترراطض .مصاوملاوزك ارملا نع نيديعبلا دارك الا

 تلك أ ىتح عوضوم ا اذه لوح تاقيقحنو ثاحمأب تقو. ىرخأ رداصمو

 . صقنلا ضعب
 رب اشعلالاوحأ ليصافت ( رأشملا ) ثحبم ىف سكيس كرام ريسلا ركذ

 نرد امجريغو لحرتلاو ةماقالا رابتعاب اهمسق ثيح « ايكرت ىف ةيدركلا

 سل 0.12. 1ك" اهو زمرو ماسقأأ ةئس ىلإ ةيعامتجالا ت !رابتعالا

 راشملاهذه نأ ضعبلا ىري ؛لوقيف ةينارصنلا راشملا ةمدتملافركذبو

 ترجاهاب ادقتعأ ىنكلو كلذ فالخ فورخأ آلا ىريو.ةتحي ةيدرك ل صالاىف

 مهيف تجدناو ( ىراكه ) دارك ا نييام ىلإ قارعلاو لصوملا نم ام تقو ىف

 . ايكاجامدنا

 .هذه نم ةيساسأ ماسقأ ةئالث ىلإ هسفن ىدركلا نحل مح رلاو

 .اًضنأ ةبجولا

 .ناتسدرك ىبونج ىف لحرب نوهبشلا - )١(
5 1 95 

 6 ادح هب راكتم ديلاقتلاو تاداعلاو اياجسلا ههب> ند مسقلا اذه رئاشع

 :( زدنوار ) ىلإ (م)7م0/- ه1+1١ )ةنس زكرملال قت( كب زوغوا) هنبا نأ اك
 هيفل وم لا .[4 ٠٠4 "ةقاس ص -؟-جزاتسدركودركلا رات ةصالخإ



 اكل سار د

 ءابلاق قولغتشي و ؛ةيلحلا ةجاحلار دق ىلعالإ نوعرزيال مهنأ ريغ «ةبصخ مويضادأو
 . لقتنلا لامعأو ةعاورلاو ةحالفلاب ريخلا

 ةبسنلاب مثو ليدانملاو داجسلاو ةلكألإ جسنو « ةدادحلا ىف ةعارب مو
 . قوفور عمو« مهف ملعتلا راشتنابو مدقتلاو قرااب نوروهشم داركالا راسل
 ةوطيسو ةدايس تحن نوشيميو . لامصالا دادعتسالا نسحو دجلاو ءاكذلاب
 _مادقالاوةعاجشلا نم ةباغىلعممو ؛ رباك نع ارباك اهلنيثراولا مجلامزو مهحاسؤوو

 قولئاقمو نوعراب ناسرف مهن[ ك شال « نيينابابلاب اوفرع نيآلا دارك الاف
 .مادقالا ىفةزاتمم تافصو ةيلام اياحس مهو« قداتيلاب نوحاسم نورهام

 . ةيسورفلاو
 - نويئربلا ) همدختسي ناك ىذلا ريبكلا ىراوسلا شيلا نأ دقتعأف

 . ىذلا يظعلاو .لساوبلا نيينابابلا دركسلا ءالثه نم افل ثم ناك (نويناكشالا
 لولسملاهللا فيس وه.ءارببك اسيدقت هنوسدقيو ةعاجشلاو مادقالا لاثم وه

 . مالسالا ف مهلخدأىذلاوههن أ(7) قومحزيو ًادجدن ومظميذإ( ديلولا نب دلاخ )
 . نوينس ًاعيجج مسقلا اذه راشع ناف ورغالو

 .ءادةباو «ءارق ىف نوميقي ةنس لك نم رياربف ةياغل رب وتك أ لوأ نمو

 . ممتلحو ف لص! مهتم ضعبلاو ( رعشلا تويب ) مايملا ىلإ نوجرف سرام نم
 .تالص هل مسقلا اذه رئاشع ءامعز نم ريثكو (7 ( هنزو ) ىضارأ ىتح هذه

 ..ىنلا ةيمييطلا ةيرحلانم ةياغ ىلعتاليممممواسنو . برعلاب ةرهاصمو ةقادص
 . لاجرلالثمنيملاو لامعألا نلوازيو تاملمتم نونم تاريثكو اهيق فلكن ال

 , لسأ نم نيردحتم مهنوك نم ان ةيدلاغاب مهفصو نأ حجارلا(١)

 .ةبلاحلا (ناو) ةقطنم لغشي ناك ىذلا ميدقلا ( ىدلنكلا - ىدلخلا )سلا
 .فرش ةييناربالا دودملا ىفةدلب ىه (؟) .فلوألا . ةيلاخلا نورقلا ىف
 مجرتملا . ناربإ لخاد (زدناور)



 ل مول ل

 : لابحلا ىف ةرقتسلاو ةميقلا رباشملا - (8)'

 . لوالا مسقلا درع هوجولا لك نم فلتخي دارك الا نم مسقلا اذه

 ةلاسإ ىف ةمان ةرابم مطو مهن "لكن ةحالفلل قوق رفتم نوعراب عادز مهخ“

 قونقتيو بوبملاو لالثلا عاونأ قوهرؤيو . ةحلصملا بسح اهميسقتو هايم ا

 قو. ةريشعلا سيئر ىلإ ةيرادالا مرومأ فذوعجربو . هتبب رو ناخدلا ةعارز

 .اهحالصإ نتي نم مهيدلو قدانبلابذوحلسم مهو . نواتتقي لاوحألا بلغأل
 ةجاحلا ىدل اهيلإ ذوأجاي ةنيصح ةعلق مط ةيرق لك ىفو . ةبامرلا ف نوعرأب
 دوبملا نم ضءإ مهنيب شيعيو . امامك لوالا مستلا لثم مدنع ةيلزئملا ةايحلاو

 كارتشالا الو حالسلا لمح قح مهل سيل نكلو ؛ مهعم مائوو ءافص ىلع مو.

 بساكملاو ةراجتلاب لاؤتشالا ىلإ الإ نوتفتلي الف «ىبخادلا ىريشملا عازتلا يف“

 داركالا عم شيمت ىتلا ةرطاسنلاب ةامسملا ةينارصتلا رئاشعلا نأ اك. رئاشعلا نيب
 . ىث لك ىف دارك اللز ومضاخ

 : ةلاحرلاب ةبيبشلا ةيليجلا رئاشعلا-(ع)

 لغتشي رخآ قيرفو . ةحالفلاو ةعارزااب مسقلا اذه نم قرف لغتشي

 .نيذاربلاولاغبلا ةراجتب موقي مهتماثلااقتيرفذأ اكءمانغأالاو ىئاوملا ةيبرتب“

 .لاتقلاو ماصخلا ىلإ نوعازن . ىناثلا مسقلا سبالم لثم موايزأو مهسبالم-

 تاذ لاغب مهاود .ةيلزملا لامعأألا نم ًاريثك نتي تادجع تالماع ماسف“
 ةفايقلاو لكشلا يف حضاو قرف نيرخ“ آلا نيمسقلا نيبو مهنيي و... لاوط ناذ 1“

 اوسيلو . نيرخآلا نيمسقلا نم امادقإو ةعاجش رثك أ مهنأ ك6 نحسلاوم



 ل منوال سس

 ..ةصاصخو رقف لهأ مو تامهملاو ةريخالا مهصقنتف « ابيط احيلست نيحلسم
 مهجو ىلع مهنة ءادج ةمقان ةيبهذملاو ةينيدلا ممامولعم ذأ نم مغرلابو
 . نوصلاخ نوماسم مومعلا

 فو ( هنزو ) ةدلب قارملا ىف دجوهنأ من نأ بي هنأ لوقلا ةوفصو
 قلطي نيذلا لابجلا ىلاهأ نأ ريغ «ةلاحر ةيدرك راشع ًاضي ألصوملا فارطأ

 .رخأتلاو لبجلاب نوفوصوم (رايس - رجوك ) مسإ مهيلع

 (4 )ةقطنم

 - ةيمرأ ةريحم  ةينامل_سلا : ةيئ آلا طاقتلا نيب ةقطنملا هذه عقت

 . هلحد ب كرعس ب ناو ةريحم

 00 ىلاحلاق ارعلا 6 ةيد ركدلا راشملا مسقب الودج كيلاو

 .لاد ءاولو « كوكركو ةيناميلسا| ىلاول رثاشمب ةصاخلا تانايبلا )١(

 ةنس دادغب « ىبونجلا ناتسدرك رئاشع نع تامولءم ) باتك نم ةسيئقم

 .باتك نمةذوخأم ( لبدأ ) ءاول رثاشعب قلعتب امو . قوس رجيملل ( !ة*ل

 لصوملا ءاولب صقخما امو. .ىه نا: اكال ( ناتسدرك ىف ناتنس )
 تانك نم دوام

يس كروام ريسلا باتك سم«ىمثابلا هلعل(قارعلا ةيفارغج لصفم)
 .فلؤملا سك



 مسا و يسم

 اهماسقأ | ةريثملا ب دادالا ةهجلا 6 ل ه1

 نك ىلدنم ءاضقأ
 نوتياك
 ىدنوامراوع

5 
 دن سول هرق“

 ىتحعممل ا للا

 ىراوسواك

 كيتوت

 ناوعام ىريم هراوس

 هنيأ
 ىداتنأ

 قى هروكا اكوكرك ءاول

 يب ناخريمأ

 ىب زيزعأ
 راخاك قايبقرش 5

 ىرداا

 نيعاع هاب

 روهوجأ نالحاب

 ولنا زا

 ىرخأ ن تانايب وةيعامجالا هلاحلا|

 2 ةرس أ 0151 ) موسوفت غلبت

 با )ةقطنمو نونكسي نورقتسم

 (راموس ىتت) دودح فو( تقتا
 ةحبللاب نوملكتيقاعدو عادز مهف

 ةميشلانم مثوةيبونجلا ةيدركلا|

 . روللا نملصآلا فوعبن أ رهظلوأ

 نواغتشلو ةرشا( 526 !نوعابسإ

 ةعلر لاو .نورقتسمموةعاررلاب

 فار أ ف نكسأ وتم ماسقأ

 نيماطا هلا امأو . نيقناخ

 نابرهش نيبام ىف ( ىراتنأ)
 . هرسج وأو

 نولغتشيو ةرسأ( 7٠١ )نوفابي

 نوميةيورايش فصن مثو ةعارزلاب

 (ناوريس) و(زدلاوش) لابجنيب
 (نيروه)و(وتاروخ)ىحاون فو
 نوبلطي فيصلا فو( ناخيش 3

 منأ رهاظلاو ( رمي ) ليج :

 تالا 1

 نوعرازةرسأ ( 5-5 ٠

 ( وتر وخ )ىحاون ىف نورقتسمو
 ىلاهاأ نأ مناخيشو(نيروه) و

 و ( نيريشرصق ) و ( نيدكدد )|
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 ءأ | ةريثملا |ةيرادالاةيجلا |أ
 2000| 0 كوكرك ءارث

ْ 

ٍْ 

 ىتشكناجنبأ
 شاك ولد

 ىذير بك | ظ

 5 كدت

 ىسلو مياس

 6 ىزير ماج

 نيقناخ ءاضق

 راوخاك

 ادخوكهلادعسأ هزك
 | الاكرس ماداب

 لالا

 أولن ارقلامممق نم( ىلدنمةينازاق )
 |. ةيواهبلا نم ةبيرق مهتجمل
 شع ةسخ ىلإ نالجابلا مسقنيو
 ٍ . اقيرفا

 قولفتحيوةرسأ(٠* )ذوغلبي

 لنعأ .نورقتسم مثو ةعارزلاب

 ًارهنو ( كدخ !ليج ىف مظزانم

 6 قيرفدجوب و .فابح هجوكا

 ف ةمسن ( 1٠٠١ ) مثددع غلي

 ةيحان فو ( هلكرس ) ةيرق

 .(ىس) مهبهذمو(نيقناخ)
| ٍ 
 |عادذ موةرسأ ( ؟00) نوغلبيإ
 2 هبنهرق) ةيحان ىف نورقتسمو
 5 ىعفاش مهيهذمو

 عادت ةرسأ ( 00١ نوئلبي
 ١ ( نالادي-)ىرق ىف نورةّدسم
 ( لاجنح ( ) ىرفك عا 0

 ادن ةرسأ (00) نونلبب
 1 دابآ كنز) نيب اهفذورقتسم

 !(قاوريس) قرشبأهبت 0

 | .( كد ) ىف مهنم قيوفوأ
 هس



 ىجنذزرب |كوكرك ءاول

 دسؤ هوا

 ليم رمح

 ىناشليت

 و

 امأ سرفأ هتكنز

 اغأ مسد

 نيقناخ ءاضق

 هذ ل

 هدوواد

 راز ةرسأ ( >0 ) نونلبنإ انأحلاسدخم
 نايلع و ( ىرفك ) قيرط ىفذورقتسمأ :

 ناخرهاط

 ىنغ

 !ىرغأ تانايو ةبماتجالا 2101| _ابماسقأ | ةيعملا_|ةدانالاةبجلا
 عادؤ ةمسن ( ١6٠١ ) نوغلبيإ

 . ًاعيمج نوينس مهوأ

 عراز ةرسأ ( 16 ) نوغلبي

 هجوك ) ىحاون نيب اف نورقتسم
 هلكرس ) و ( ناكشيلان )و( نايج

 عراز ةرسأ ( ٠0 ) نوثلبي
 ( ىرفك ىسأ ) ىف ذورقتسم
 . ةيعفاش ًاعيمج مو(وادرز)

 عداز زا ل ) نوغلبيإ

 ىرفك ) فارطأ ىف نورةنسم
 ( كاموس)و( ىجتاخ ميهاربا )و
 . ءاعنامرك راوجم مهنم قيرفوأ

 لاوز دعبانهاونطوت( ناوريس )
 قيرفو .( دن لانا ميرك) كح

 لئالس قرفلا هذه نم (نايلع)
 , هتيرذ نمو ةرئابم ناخ مرك

 عادز ةرسأ ( ٠٠٠١ ) نوغلبي

 قوال ) يحاون ىف نورقتسم
 ةريشع ( هنكنز «لك « ىرفك



 ةريشملا ةيرادالا 0

 .لوينس مهو هبوك ربما ىف ونجلا ءىطاشلا ف

 نورقتسم عادز ٠ ةرسأ 6.٠( ) نوذلبب

 كل ا

 ا طاشن ب اذ ةلسأب ةيذس

 ىف نورقتسم عارز مثو. ةرسأ( )٠. نوفل

 .٠ نويذس مهو .ناليأ فارطأ

 نورشتنهنو رقتسم عارز.ةرمأ(٠ 6٠ )نوغلبيأ

 ىف نييئابلاطلا نكسمو.نيقناخو كوك ر كني امف

 .نوينس مهو( ىدال ) ةيرق 0

 فذورقتسم عادز . ةرسأ 100 0

 [.لاليلو ةصاخفاوشوك وكركو لاح هج نيبام'

 ظ . نوينس مثوأ
 ا
 ىلا نومسقني عارزمو ٠ ةدأ 0 ٠*اذونلبي

 نيب نوميتيو« قايزاىناوش و ةصاخقاوش
 راوج (رخمأ باز )هب وك 2-5 ةصاخ رهمأ
 : .٠ نوينس مهو ىلاسو ىذزإ خيش ىلر يشع

 ةمسن (١٠١9١1)نوغلبي مهنإ نوسوجيملالوقيو

 .|ىف نورقتسم عادز . ةرسأ (50) ةر
 .|ةريشع مهنم ٠ . ليكو نسح هرقو كوكرك تاهج

 .نويفس مهو ماشلا قشم ةمدب ةيملاصلا

 [زورقنسم عاد . ةرسأ ( 0٠١ ) وغاب

 فهلا



 دس مام لل

 ىرخأ تانايبوةيعءايجالاةلاللاا اهماسقأ | ةريشملا [ةيرادالاةبجلا

 : ( هيوك) رونو( هجيوح)نيب امف ْ وأ 3
 | مسهنم قيرفو. كوك رك ءاولب | ىلئافاك

 ا.( نيقناخ) و (وتاروخ ) ىف ]

 .٠ ةرمأ ( 5٠٠ ) نوثلبي ىايبب
 | ىف ك وكرك لامث ىف نورقتمم ا
 , ىف مونم قي رفو.مطةصاخىرق 1

 3 . نيقناخءاضقأ

 ةيحان ىف( اليخ ) و (شوكرز) نريشع ميقت مدقتام ىلع ةوالعو
 ( ىزاوك - ىهاشكلم ليف ) رئاشع ميتو ( نيفتاخ ) ءاضقب ( طابرازق.)'
 ىب هثئاط-- سيوريم ردات ىجنرين- ىزاوك ) رئاشع مقتو . نيقناخ ةيحان ىف

 .( وتاروخ) ةيحان ىف

 وى رخأ تانايب وةيعامجالا ةلاحلا| __امماسقأ | ةريثعلا |ةيرادالاةبجلا

 عارز. ةرسأ ( )٠. نوئلسأ تحن ىارواه ىارواه | | ءاول

 نامارواهق نوميق..نو رقتسم وأ أ
 قارملا نامارواهو ىتاربالا روهواىارواه ١

 نولتاقم« نوبصعتم نوينسمو ْ 1
 ردقتب مثدادعل غلبيو ٠ . نوعراب ٌ |

 ةمسل فلأ ( ٠١ ) نوسرجدملا إ

 ١ ةيناملسلا |[
 عارز . ةرسأ (١1؟؟6 ) نوغلبي قاويرم|

 ( ناوبرم ) ةقطنم ىف لورقتسم

 . دودح قى لغوتم مهنم قلرف



 ماتايدةصاجا#لا اماقأ_[ةودملا [ةياالاولا

 ةاذاح ىف ناريإ ِْ ٍ ءاول
 .قارملاب( نب وحن ) ٍْإ ا

 ( 500 ) نوذلبب |0000| ىلكم

 ءامشلا يف لوميقيو

 امأو ةيناماسلاءاضقبا

 غ0 كت؟1ة ل 251

 يعل تدوس لل اا ا يطول باب تمل نس بسس حل

 ةغارملا وف فيصلا و ْ ْ ْ ْإ

 | .ةيعفاشز وينسمو / ْ ش |

 !نم رايسلا قيرفلا ةرمأأ ظ ْ

 ؛ةريبكلاة ريشعلاهذهأذو رايس ')6٠( قوراهإ فاملا ْ ْ

 |ةقطملاءاتثلا مي 0005 1 ليعاسإ) 22( ةئامللا

 ىلاعأ نم ةدتمملا ىزيزع 00

 مات ىلإ( ناليخ) >” 0001 ليث
 .لوط ( طابرزق )| >م-ق ٠٠ : ىروب وشر

 رمل ىبرغلا ىل اعلا > 6 فاخرت

 فد. ( ناوريس) » »مق (1400) 2 ىرطاش
 : لإ نوناي عيرا| (*8*0) ىتاداس

 ثوبحت وأ 6( ىغئادأب

 (قيرط نع اهم (م650) كساب

 داليلاىلإ(نيوجني) (100)  ةالامآ

 نولزنيف ةيئاربالا » 2(ه60) قاحنسو



5 

 رخآ تاناربو.ةيهاججالا لاما | اهماسقأ| ةريهملا |ةيرادالا ةبجلا
 4م( هئس) راوجي:نورقتسم| ١ ٠6 ىلورولا ءاول

 1 ءادايلاو ىتاداملاو نو رايس )م .) ىلاك |

 | انايحأ نوبهذي » 0 00

 ( نيروه) لهس نورقتسم )٠٠١( ىزوكو انإ

 ةجابو. (ناخيش )و نوراي“ 3 ىلالدك

 ةرمدم ةريشعلاهذه » 0 هلامتشلإ

 يرملا ىلإ ةعازئو» 0( 00 ىرسافإ
 برضلاو» (+6 ) يداوم فاملا

 نب امف نودحتما خيش |
 .ج نونوكي ثيحب ” 6
 بورما دضةدحاوأ 2 062 لا ىلاسيعإ

 ًارظنو ٠ ةيجراطا لورقتسم 0 أ دنوهيفوص ةيناملسلا

 : ازنوريغلا عم بورملاولاتقلاىلاونلا

 .لهنم قرفلا ضعب تلصفت | أن ايح أ ىكخادلا
 ادابقلا لثم ةل_ةتسم امورف تراسوأ
 .ه ىامأ“ ىخانأ؛ ىيدلو «ىناجابابلاوأ

 1 ىرقد «ىب هريم هزانهلد 4 شاوراد ظ
 1 ىزرإت « ىسل و ر داق هشياتءىكبرادمانا ظ
 : ؤويفسو نو ةئسمن : الا مهلكو ٠ .ىاوبق رش ْ

 : تانارحلاو لوجلا ىف نوقرراغ مهنك-- .

 زورعتس 200 اناركبا | ردع
 .اريم )؛ ثوفو رعملا ةريشملا هذه ءامعزو

 :( يركم) رباشعنم لصالا ىف (ىلاد وأ دومت سابع
 ]كفو ليلق ةريشملا هذه ددعوأ امأ ١



 سس 6ع 8 © د

 ىرخأ تانايب و ةيعامجالا ةلاحلا اهماسقأ | ةريشملل ؛ةيرادالا ةيجل

 7 - توام ) ن تالثلاىحاونلا ءاول
 نقرملاتع اها رقوابدع (هزدالقأ

 ا
 نوميةينورايسةري )نوغلبيأ ليعاممإ
 (اقوط )ليجو (ناكود )نيبامف ديس 0

 (توكشأ )ليجو ( شادروس ) و
 مدعو .ةين ارب الادالبلا ىلإ ف واحرب مث

 فاملا عورف دحأ ىزي زعل يعاممإ ريغ

| 

 اذهذورايسوةرسأ *)نونلبي هداز 3 دنوامح

 امهطومو . .دنوامطلا لصأ وهمسقلا (يلج)

 ع ةلسأب ةريشع ىهو ل راع ةينايلسلا

 تناكف مادقالاو ةعاجشلا نم ةياغ
 ىلع ةيدماع ةريخألا مايالا ىلإ

 نيتموكملا نأ أك ةيركملا

 املا نيتقباسلاةيناريالاو ةينامسلا
 يع. ريل ذه امها تقلقأ

 اهيدأت نع(اشابثحدم)ءوحر رلازع

 هيمو تسرع يس 1

 دنهوامرأ

 دنوو رقص

 هوم وين ًاعيج و

 أرظن أ ] ابيرقت م( )١7٠١ ةنسىلاوح
 |[ةيناملسلا خرا ىف باهسابليسافتلا

14 
ِ 

5-6 

| 

 ينال داليلا 0 ظ

ْ 
 مج



 ءاول

0 

ْ اقل
 .تيشستن د مسنا تشعل 

 ٍْإ
 ىف هزرد ءاول

 ىلا ريب

 هيب سعيب 34 ا و م

 ىرخأ تانايب و ةيعامجالا ةلاملا اماقا | ةريعملا ةيرادالا ةهجلاأ

 ورقتسم.ةرسأ ( 44* ) نوغلبي ىشورف اك
 انويمالا ناكسلا مه م.قلا اذهوا

 |. مط نوعباو دنوامهللا ىرق ىف دذو هيقفوص

 ةريشع امأو . نوينس اضيأ مهو ىنددح

 رآ ذ قيس دّقف هذه ى
 258 ىف الخاد اهدادمت سيلفا

 00 . ممقلا مقلا اذهأ
 0 ب هم

 نارسإ ا

 نامام'

 ا
 أ
 ١

| 

 ظ
| 
ْ 

 أو ( قوج هرق ) لبج ا الوتنوا
 ذو رقتسم. ةرسأ(660) 5

 16 رولا 0 انا

 ' تاو رش وهو ادج

 اورطضا ثيحةلج دةباغل اودتمإ

 ىلإ رهنلا زايتجال ةيب رعلا رئاشملا

 : 5 داهتحالاوأ

 فدل مهو. .ةرمأ ) نونلبي

 قى قرف مبنمو. .لبرأ ىلامشب رايس

 نوبهذي فيصلا قو . قدئسيوكا

 ةريبك ةريشع مهو ( هنزو ) ىلإ

 ةرشع سخ ( ليدأ )لامش ىف مهل

 هنأ نيح ىف« ةريثملا هذهرسأ دادمت ف سكيس كرام ريسلا غلابي )١(



 : - ىرخأ تانايبو ةيهامجالا 0 | ةريشملا |ةيرادالاةبجلا |

 000 .ةيرقأ 0 | ءاول

 .( هوالقش)ةدلبىبرثب ىرقعضب يفةرقتسمأ 2 اروك ظ
 أ ا
 5 اررلاب نولعتشي مهو.ةرسا ( ٠٠ )ذوغلبيإ واتشوخا

 :ةمسن فال 1ةرشع مه دادعلا غلبي ( ةوالقش ) 1

 أ.(هيناد )و ( ىوك) ةقطنم نكست اهنعورفو ْ

 (( هينار ) ةريشع نم ىهو ةرسا )٠.0( قوغلببإ

 ةليمق ىف ةلخاد يهو ةدلملا هذه ىلامث ىف نكسلا

 ةريشع ىيف اهركص نم مغراابو ٠ ( سايظ“ب )

 |: مسالا اذبم اهبنم قيرف دجو ] ةعاجشو ةلساب
 [ فلؤملا. نتي زد

 (نونكسيو نورقتسم ةرسأ ٠١٠٠١( ) نوثلبي 1 ا

 نوعلرأ دجوتو قرف ةدع مهو ( ةينار) ىلامع ا

 ةيلامثلا ( ةينار) كا لا 0 ْ
 ( هزد ) ةبج قو

 لامث ىف نورقتسم ةرسأ (7200 ) نوفلببأ ىداداذا

 ٠ ةيرق ةرشع ىتنثا ىف ىاجءروتساب ْ

ع سم مهل نإ لوقي « ( ىه ) نتباكلا
 ادع ( لبرأ ) ءاضق ىف ةيرق ةرش

 مهرسأ ددع نوكي د (قحنسيو - هوك ) ءاضق ىف مهنم قيرف

 . هفلؤملا 030 رهاظلا ىف



 كس 4 هه حا

 ىرخ ًاتانايب و ةيعامجالا ةلاملا ' ةريشملا |ةيرادالاةبجلا

 اهفذورشتنمونورقتسم.ةرسأ( ) نونلبي ىجروس' ءأول |

 (زدناور)و ريغصلا بازلا ربنل ىلامغلا "ىطاشلا نيب ّْ

 ةريشع نم قرف مبعمو . ةيرق نوح محلو
 . ىلاك هماملا

 . .ةيرقنيتس ىف ( زدناور ا

 ىمقأ ىف ثورقئدم ربا )716٠٠( نونلسا ناوريش, 0

 (ناوريش ) نأو اذه . ( زدناور ) ءاضق ةودحا 8 لعبد

 ديزيالاعم اهدادمتنأالإ( تسودارب) نم ىوقأ| تسوداوب
 .(١)فال آةيناغ نع

 ؛ادج ةيوق ةريثعىهو.ةرسأ )-50٠”( نوئلس ىره

 فرخ | ممقو ءدودحلا لايج ىف اهم مسق نكسإب ٍ
 ةقطنمبو ايه فال ةينامثو .( هرقع ) فارطأ | 1ْ

 ماعلا اهدادمت غلبيو ىاجروتسابب ( زدناوو ) 0
 مورضرأىفاهنممسقو اذه. ةمسنلا نم افلانيرشعا ٍْ

 ظ [سكيسكرام رسلا].( ناو )يف رخآو
 ظ ْ

 (ىتلالابجلا يفذورقتسم مهوةرسأ(7200)نوماميإ 2 ىناليخ
 ( لبدأ ) فارطأ ىف قيرف مهنمو.(كلاب ) لامشب ٠ْ
 ةرسأ ةثامئالثو فالآ ةئالث غلبياهدادعت نإ «سكيسك/رام رسلالوقي(١) >7
 ١ فلؤملا . ىه ناياكلث ةالخ



 - 1مم

 أ( 2 ىرخأ تانايبو ةيءايجالا ةلالا | ةريغعلا ب رادالا ةيجلا|
 .ةمسن فلا ىهدادملا غلبي ا

 فو ( كلإب ) ىبونج يف ةرسأ ( 16١ ) نوغلبيأ 95
 0 مهدادعت . ي وكلا ءاضق ىلإ نوبهذي ءاتغلا ظ

 إ

| 
| 
ْ 

 ىلاليخلا نم

 : لامش ىف لو رقدسم ةزمأ ( (ُُ ) نوغابي الابئراورب |

 ةعارزلاب نواغتشي(ريك الا بازاا ىف با ) هراكلا

 .ةراجنلاو
 روم سس 2 ٠ تس سس - سس

 !ريونلاهبونج ىقذو رقتسم ةرسأ درت ديذ "ىداورب 5
 1 , ىئاوملاةيب رتوةعارزاب نولغتشير وك ذملا

 ريبكلابازلالامثنورقتسمةرسأ(5760)نوقلبيأ  نازرإب
 . مهربشع مءابمهقطنم تيعس(رابيز ) ءاضق فو :

 ناذدلا ةيءراوموركلا سرغو ةعارزلاب نولغتشيأ

 موق مو ٠ نازريلا خيه ةرامال ذوعضختو

 . ,ةءادعلاو مادقالا نه ةياغ ىفو نويصعتم

 0 زاهدادعت غلبي : لصوملا

ر . "تارعأ قو نيكلا بازار
 لغتفت ( ءرك ه

 . موركلا سرغو « ةحالفلاب

 ةلفتئم( كوهد )ءادقف ةرس( 3 ا سود

ملا. ةرسا ىنلا غلبي مدادعت نإ« سكيس كرام رسلالوقي(1)
 فلؤ



 مس 416

 .موركلا سرغو ةعارولاب ءاول

 نيلخعيو نورقئسم ٠ ةريسأ )17.١( نوغلس ىروزم

 .ةعارزلاب ذوهوقيو كوهد ءاضقب كو ةيعان (يروسف)

 ؛ىلعو . ادج ةعدق ,ةريشع ىهف موركلا سرغو

 ةلالس نم ردكم" ىه دعما رسلا ىأرأ

 دهعف نيدوجوماوناكنيدلا(ى ىرسيم- ىروسيمد (
 ٍْ د

 فاريك ناممق مثو» ةرسمأ 606 6.6 ) نوخايب ىثزتدا

 أرقدسم فصل يهنم مسقف. ةدب دع قرف ىلإ نام رفتو

 او (ىشوقل 1) فارطأ ىف هاتشلا وضعي ثيح
 دل نوبهذي فيصلا فو ( كوهد )و ( وخاز )
 ايكرت 0

 تعول ايكرت يف اوتب رخ آلا مستلاو
 0 خاتش ) و ( باشو> ):و ) بامشاا تيب (

 :م قارعلا ىف اوقب نيذلا ددع نأ رهاظلاو

 رع فال 7 ةعبرأ

 _ .ىرخأ تانايبو ٠ ةيعامجالا ةلاملا تانايبو ةيعاتجالا ةلالا | ةريشملا |ةيرادالا ةبجلا ةريشملا 00

 ل

 ل

 لدوملا

 ف نونطقي«ذورقتسمو.ةرسأ ( 5٠٠٠ ) نوغلبي ىدنس ظ

 رطاسنلا نه ضعل مهمفو رو اخجاو لزيطا ىرهن نيب ىلكو ظ

 و 58 5 ا
 ءاشعلاهذهو«نورةتسمو .ةرسأ( 6٠١ ) نوفلبيا ةعيسرئاشع

 نيبايف لصوملاءاوال ةعباتلاىحاونلاىدحإ نوكت



- ١١ - 

 ىتاحفص ىلع ةروكذملا ةيقارملا ةيدركلا رئاشعلا؛ اذه ىلإ انممضاذإو
 .هقارملا ىف ةيدركلا رئاشملا دادمت غلبي دقف « باتكلا اذه نم ىرخأ
 هبحاص سكيس كرام ريسلا نأ اك . ةرسأ فلأ نيعبسو نيتنثا ءاهزع هلك

 .,ةيدركلا رئاشملا لصوملا راشم نمنم ركذ(ريخالا ءافلخلا ثارت ) باتك
 .راوجي] ىلالج.« ةينيسح«ناكرعءاوربن « ىجاه « ىتاهريز « نادنم : ةين آلا
 . ,ناكشر « ناخيش « ةيديزبلا رئاشعلا ىمض ركذ اك ناهوك ءةرد « ( ةيدامعلا
 راك أ اهاكر ئاشملا هذه عومجم دادعت غلبي ثيح [ وخاز راوجب ) ىرواه
 .ىرخالا دالبلا رئاشمب الودج كيلاو. ةرسأ فال 1 ةرشع نم

 .(خاز ) لامث يف قونكسيو لودايس .ةرسأ )7١( نوغلسا قريس

 م وربع ملا وح ١ وا 0

 0 امف ءانشلا يف نوناكسي وذو رايس. ةرسأ )4٠٠١( نوفلبيأ )١( ناريم ْ
 ./نولغتكل . درعس يلإ لفواحرب فيعلا ىفو. ناليمر لتو ةرب زجل ٍ

 . ةعاجشلانم ةياغفوذ وب راع ثو.ىثاوملا ةييرتلإ|

 اب ةريشع: رايس فصلو نورةتسم ةرسأ( ٠ ) نوغلبي نايوك ْ

 إذ ولتاقي نوأتفتال . قرف ةدع مو ازازلانم ددع امبنوب ةب راحو .1
 . خانرششب ممقت ةريشملا هذه نم ةقرفو. .ىلذان رشو؛ نا ريم ةريشع

 فلولا . فلأ مرسأ ددع نإءلوقي سكيس



 همس ع١« -

 ْ ىرخأ_تانايبو ةيعامجالا ةلاحلا |! ةريعملا|
 ؛نبا ةريزج ىلامش نكست ةريشءىهو . ةرسأ( 50٠ ) نول
 ,ىبرغ نكست ىتلا ةينيسحلا ةريشمب ةقالع ا له لمذالو . رمج
 ٍ . ال أ وخاز

 .ذايوك نم عرفاجن ارهظيو (خان رمش )نمآةب رقم ىلع ةرقتسمةريشعأ ىروخاد

| 

 أ اهنأأ رهظإ ةينغ ةريسشع ى رهو رقتسم« ةرسأ ( ٠٠١ ) نوثلببإ

 ئ .ى كيرف نم عرف"

 'ةصاصخ تاذ هريشعىهو .ةرايس فصنةرسأ("١ 0 نايلاب

 ْ ٠ ( ىوخ ) نم هبرقم ىلع رقةفؤأ

 . نايلاب ىلامثب ةرسأ ( ٠٠٠١ )نوغلص| وربأ

 1 ايلاف نككسن ادج ةينغوةرايسى هو. ةرسأ( هه. ٠٠ )نوغلبيأ ن اكينامتأ
 , هنم نولقتني ثيح « نانوب نم ةبرقم ىلعو «سيلذب دنبرا: ١

 .ريهشلا(شوم ) لبس ىلإ ديما

 لح رتوعادلا لغتست ةرامس يهو٠ .ةرسأ (*.*) نؤغلبي ناك ةراس

 . شوم لهس ىلإ تيما قا

 .ةرايسىهو . رم فلي نايجيك ؤ

. 1
 



 نانوح

 ناكك

 راكيلب

 ىتاغ |

 لوكات

 كوش |

 يرخأ تانايبو ةيعامجالا ةلاحلا |

 ريح 0 ه:ج ىف فيصلا ىف را : رع ) 3 -) ن نوغلببإ

 ظ

١ 
0 

1 

 .(ناو)

 . ةرايس . ةرسأ ( ١٠66 ) نوماببأ

 مييفو ( ناو) ةريحجب ىفونمي ءةرهتسم ةرشإ ( 4+ ) قوةلسإ
 . نمرالاو كرتلا نمد دعأ

 . ةلسح

 . .نانوب ءاضقب ةرقتسم ةرسأ ( ٠٠" ) نوغلبيإ

 . كيراوج راوجم

 درس اه رابحما نورا )فزت

 ١ . باشوخ راوجب نورقتسم .ةرسأ(٠14 ) نوخلايبا
1 

 (|٠ ىناليز )نمةقرف اهنأربظيو فورقتسم . ةرسأ (10*) وخلي
 .|مورضرأ ةبج نم تددق طقف ةنس ةرشع سمخو ةبامةدمن ءابنأوأ

 . دودحلا ىلعذاو قرشولا

 |ةرهش مه سيلو ( ناو ) ىبونجي ةرايس.ةرسأ( 0٠" )وفلبيأ
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 | ادوهش ةثالع نطقت: ويش ةريثم «ةرايس.ةرسأ( ٠٠٠ ) نوفلبي



 سل مالو ادم

 ىرخأ تانايبو ةيعامجالا ةلاملا ةريشعلا

 .ةودطا ىلع ( ةيمرأ ) هريحب ىبرغ مهطوم رعشلا توب ىف |

 اهعو رفو .ةريشملا هذهسدئر وكمسل فورعملا اغأ ليعاممإ ناكو'

 . كاكش «ناناون « ىل هوش ؛ يركوم « ىقتفكش
| 

 .(ةيمرأ )قرشب ةرسأ( ٠٠١ ) نوثلبيأ ناذرز

 ةريشع ىهو ةرايس ةمئاط اهنم«نورةةسم.ةرسأ(1؟١٠)نوغلس ىشناينل ا

 « ناشكراب « ناديز : ىتأي مىهو ةديدع قرف تاذ ةريبك

 ناليوش « ىجرك « ىلج «ناجيليب ناوات هروس؛ شورب رانك
00 : 3 00 | 

 «ةيمرأ ةقرشو دودحلا ل3 ىفو ٠ ريوص شااينب. نااسوم

 (د.وك) ةيحان ةريغص ةرغعأ نار وبك | |

 | ( هزيد) نم ةبرقم ىلع .ةرسأ ٠*( ) نوفلبيإ ىكيسمت |
 ا ىذلا مسفلاق رفو .ةرييك ةريثءىهوةرسأ ) نوغلبو (1)ىثوترك

 ٠٠ ] قكذرم «نا:يدلازعيه ةريشملا هذه نم قارعلا ىف
 همأم ى1 ندب ديزي مهو: ةرسأ ؟000 ] ىش هرهمام « [ ةرسأ

 ةرسأ 3 1 دور 6 نال[ نورةت-مو ةرس ديل ]دنإ

 | ةرسأ 1٠٠ ]روم ءنادرغا# ىيريج ء [ ذاخدلا عارزإ

 ةدايسو ةيوذةقرف ى رمهوةر أ -عو.٠ ]نافرش 6 نات_بواخ

 ةرسأ اقلب ]ناد * همأم م رقملا فو“ :ج ىلإ و مورا ف لحد

 ١ وخاز راو (ىدخي هب لبو ٠ ةباعل انايحأ لحر 1 ةرقتسموأ

 [ وخاز )داود ىلإ هيب لحرأ ةراد يس رس ]ذادواك

 ةرسأ ( نا )نادي ةاه 6 ةرسأ )٠6٠١ ىفز « ك.ديز

 . كاتئثو باش وخو بابشلا تدب تاوجب نكست ةرايسإ ْ

 .فلوملا .انهىقابلاو«قارملاب طقف مممةرمافالآةميدا'نإلاقي(1)'
00 



 هس ©6١ ل

 طحلاو انبي ًاقالتخإ ىرخ الا قطانملاراشع نم ةقطنملاهذه ٌئاشع فلتخم
 -ةلجد_- سيلدب دنبرد' ىتأي اكىرخالا قطانملا نع ةقطناملا هذه لفي يذلا

 نع تارفلا رهنل ىل-ءالا ضوحلا لصف طخلا اذهو . ةيقرشثلا سروط لابج

 ( 1 ةقطنم نعو مسرد لابج

 ىرخأ تانايبو ةيعامجالا ةلاحلا | ةريشملا أ

 أسيلو . ةجد 'ىطاش ىلت ( ركب رايد)و (درعس ) نيب ايف. نكست كيشوم
 (ىف ةيرق مسالا اذه ىف دجوتو اهداد_ءل نع تامولعم انيدل ٍه

 ! م نييكشوملا لئالسةريغملا هذهنأ لمت<و ( نايكتوم )

 . نييروشالا دهع ىف اوناك

 ظ
 !. تارافالاو لاتةلابحم ةلسابةريشع ىهو«ةرسأ(0٠4) نونلبي نائيجن

 اةنيدم لاقل نطقتاو ةباليلا رم الا نم ًاددع مهنف نإ لاقيو

| 
 !( ركب قي ةرايدسس فصل ةرسأ(١٠٠ ) نوئلبي نارون 0

| 

ْ 
|| 
 ا

| 
 ا
 ا
| 

 أ
 ا
 ا
| 

 إ

 ىثاوملا ةببروةعارزلاب لغتشن يهو ( شوم ) و 9

| 
 ا

 إ

 ظ .ركب رايد قرشبنوميقي ةرسا( *٠* )نونلبي حلا

 نم ةبرقم ىلع ءاتشا| ف نكست ةرايسةرسأ ( 6:٠0 ) نوئلس ناركيب |نم ةبرقم ىلع ءا
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 ىرخأ تاناينو ةيعامجالا_ةلاملا ٠ تيما
 نمرالا معزتو ( درعس) فرط أ لإ لحرت فيصلا قو. ركب رايد. 0

 الا اذه ىف دجو»و ٠ ةعدتلا ( قاين مارغب ؛ )دافحأ نم ابن 0

 نو.ديزلا لو ثيح«راحنسل ةيديزلا نس سال نم ةقئاط

 . ( ةلجد ) لام نم راجنس ىلإ اومدقزيلوالا دودج نأ مبسفنأ

 ظ مسا دجويو ( ركب رايد ) قر ث يفةراي-ةرسسأ 00 9 ( لنوعاس قنات وكشر

 5 . ىنمرالا خيب راتلا ىف (قاينيدشر )لثم م ءالااذط هباشم

 7 ةدلب م ف الا ] درهسو نيقرافايمو ركب رايد نيب ةرقتسهأ ىريشب

 . [مجرتملا . ةريثع

 !اناليش نوجسني (ركب رايد)ىلامشب نورقتسم ةرسأ 0 ) نوغلبيإ قناكيريت
 نمراألا نم دلع مهلا دجوي هاينغأو ندبلا | ءاصأ مهو. ةميق ( ناكرتت )

 نمدأ ) مهن مهنع لاقي نأ نوضفروو ادارك أ م, دش أ قوديععت

 .( مسود ) نم للصالا ىف ةمدات اهل رهظي ٠ ةريغص ةريشع ناحيلزوك

 ةرضإ
 * | ىر هز

 ؟ | يسوم

 ٠٠7+  ىمراس

 ٠ ىلالج

 .« ركب رايدو سيل دب نيب اميفاعيمجج 7 لادا
 5 ١ ىردهب

 8 | وكيشالم

 ام١ ناكيزو

 اوم. نايروك



 | >> ىرخأنانايبو ةيعاجالاةلالا 0( | ةريفملا

 نوعدي دارك أهناكس «سيلدب ىلامثفف ليطتسم لبجل مسإ اذه لك هدوم
 سانلاءال ئه نم ريبكلا مسقلا نأ ربظلو « هنيع م الا اذهب وأ

 قنانوب «نار وبيك :ةيئ " الا قرفلا ىلإ عيمجلا مسقني وءاظالا ةفئاظ نما نايككتوم

 !قادد زم[ اطاقلا فئسنم عبرالاقرفلاهذه]هباجور ؛ نوسوك

 هذه مدقأو [دارك أ ١ ثالثلاقرفلا هذه ] ىسوم ربي « ىيدأ

 ٠ (قئابوب ) ةقرف ىه ابلكق رفلا

 ١ ]ا ] |] ]] ] ] ] ] 1 0270000777)

 ملكتي مهلم مق ٠ (شوم)ىبرغيفذوميقيةرسأ ( 40٠ ) نوغلبيأ يراجيني ْ
 ٍ . طقف ةيجئامركلا

 ا
 0 ( شوم )ىبرغ(دارم) رهن ىلع مثو ءاظاظلا نم مهمأ رهاظلا ناويلس

 ٍإ
 أ ىرق ناكس ملي« ةلاحر ةريشعب اوسيل « ةرسأ( )١٠٠١ نوغلبي اطاظ-ازاز

 دارك الا نم ليج مهم ًارهظالاو ءركب رايد ىتح ىا]طوب رخ قرشبا

 ةةساردملا ةجاحىف مثوأىلبن د-ىلمود ( مسا موسفت الع نوقلطيإ

 .[ مجرتملا .هوجولا لك نم ةساخأ
 ٠ْ

 ١ نيشهو )لابجونكسي ازارلا نم عرف. ةرسأ (0) وكلم كاد

 5 رخةدلب فارط اذ ونكسي ةعيشلاز ازلا نمةرسأ( «٠ )ذونلبيأ تراشيعت

 نو را ار نييلك ظ

 أ يد ويعد ةدما تدل ظ
 فففز



 ل جار ع

 ىرخأأ تانايب و ةيعامجالا ةلاحلا . | ةريغملا
 ناينس

 نايل هنا

 زامريهم

.8 

 وأ

 ىلا دد

 . ( ٍطوبرخ ) ىبرغب ازازلا نم# |

 ةويرغ رتموعو مانا اناره لهو ف ]راش
 .(طوبرخ ) فارطاب ةعيشلا اازلا نم . ةرسأ )2( نونلببأ

 (ىبلإ ىلع )بهذم مهلكذوقنتعل (ممدد)لابج ناكسل ماع مس
 ازازلا ناسل نم ةبيرق مببةصاخ ةحط يحلو. قولاغتم ةعيش مثوإ
 .ةيلامغلا لابجلا ىلإ نولحريو فيصلا ىف مهارقذوكرتيإ
 0 :نييمسردلاماسفأو قرف كاهو

 تالصامبنس ن اللو ةريبشلا ( ىلمم ) ةريشمع لصأ وه  ناليمأ

 . هريغو روازتلا نم ةقيثوأ

 .( ولي ) ةدلب راوجب ميقت ةرسأ فلا - ل هج
 ْ . ةينس ىهو.ةرقتسم ةريشع - كاوش

 جل امرك مهنم قيرفو ( ناكينبروس ) ةبج ىف -- ىغاشوا داهرف
 كركشج راوجبة برق نيثالث ناكسد دعت ءاهز مد دع غلبي  ىل دايخ

 . لحد فصل مثو

 كينوسآ ىف  ىلئإاداك
 ( تازوخ ) . مسردزكرم سفت ىف < ىلنازريم
 . ادجةميق تاداجس نوجسني - ىلناسابع

 ترهتشإ رئاشع ةدع اهناكسن مسردب ةقطنمل ممإ - ناجيلزوك
 اومدق مها رهاظلاو (ركب رايد)ىلامشب قيرف اضيأأ مهنموءمسالا اذهب
 . مسرد نماهلإ
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 ( (2) - ةفلنم
 كبف ىف ناك ىذلا «ةريزملا ميلقالىلامغلا ممسَقلا يه ءابلك أ ةقطنملاهذه 0٠

 : ماسقأ ةعبرأ ىلإ اهدارك ًامسقنتو « نييسابعلا ءافلحخلال
 مسرد نم كش ريغ نم مدق دق ( لوالاف )« ناقيرف مهو - لوألا مسقلا 2

 طلتخاو قاما ماس ناطلسلادبع ىف ةيلاخلا امك اسع ماقاو «تابجلا هذه ىلإ

 هذه عيج جامدإ نم نكمتف: ةيلحا ةيدركلاو ةينمرأالاو ةيبرملا لئابقلاج
 لوهسف ءاتشلا مسقلا اذه ىفمبو .. امان اليثمت اهلثم ثيح اهسفن ىف رصانعلا'

 لوبس ىف امهوضميف سيامو ناسين ارهش امأو . ةيبونجلا ( غاد هج هرق )'
 ىف نونكسي (ىناثلا قيرفلا ) و . ركب رايد فارطأ ىف فيصلا قابو ةريزملا
 « مسرد نم مهبلإ مضحي ضفاور نييمسردلا لثم مبمظعمو تارفلا ىبرغ
 . ميبهذع ةصاخاسوقط نورجيو « ةمولعملا ديعاوملا ف نوينيد نوفظوم

 00 ار | .لوضنالا ىلاهأ لثم مبسالمو مؤايزأو
 بومشلاباوطلتخام.نييمار آلا اياقب نملسالا ىف مهنأ رهظي - ىتاثلا مسقلا

 ضعلذإو .(رتتلاوءككرتلاوءسرفلاو«دركلا ) لثم . ىرخالاةيلح لا رصانعلاو+

 ضعب كانهو. ( ةبقاميلا ) نويحيسم رخأ ألا ضءبلاو نوماسم راثعلا هذه
 نولعشت لاج راعي منأ مومعلافو . ةحضاوريغ ةبيرغدئاقع ثواحتني نورخآ
 نوبراحم ممو.ةذبنالاو روخلا نورصمي « نوعرإ نؤانبو نورهام عانصو

 دبجلا ىراصنلا نورشبملا لذي. ماقتنالا بحو رشلا ىلإ نوعازنو ءءادشأ

 .كلذ ىف نوحجني املقو ةينارصنلا ىف مهلاخدالا

 « راجئس 2 ةيديزف «ةيديزيلا نم مسقلا اذه مظعم - كثلافثلا مسقلا ش

 اياجسلاو ةيعيبطلا تالكعتلا ف ًامامت( ممدد) دارك الثم مثو . حاحقأ دارك ٠

 معزيو .نيرخ الا مهنا ريج لثم مهسلالمو . ةريزغلا ثروعشو ثاحل نوفي ذإ

 نودقتملو ( كبل روميت ) دبع ىف راجنس ىلإ مسرد نم اورجاه مهنأ ءالؤم
 . . ايأخيرانلا كلذ لبق ةدوجوم تناك ةيديزيلاةلحنلا نأ



١ 

 هس خ0. ص

 هنأ رهظإو ماسقالا راس نم ةيمأ لفالا مسقلا وه عبارلا ممقلا
 .نمو . ىرخالا رصاتعلا نم ةرايسلا تاءاجلاب هطالتإ ببسب هانني اركأت رثأت
 . تابجلا ته لإ( ناو ] هع ليك نم لألا ىف هدقدل نأ نمسحلا

 هىملاشو ( ةيطلم - ركب رايد ) طخ ىونج مقت « هذه (0) ةقطنمو

 هةدلب ىلا اهب ونجو ةلجد ىبرغ نم دنع ةعّقب ىهف ( كج مريب  لصوملا ) طخ

 .اه رءاشمب الودج كيلإو . تارفلا ءىلماش ىلع ( كج هريب )

 آل ىرخالا لاوحالاو نوطبلاو قطانملا . |ةريشهملا |

 [ه4ام تغب ) ةباثع ىهو ةرسأ ("* )اهدادمت غلبي ةريشعل مما

 .( هوكتشي )لئابق ىلإةيسنلاب (هلماط) وأ فاجلا ةريشملةبسنلاب
 سيئر ءاصخأ م مسالا اذه مبلمشي نيذللا لاجرلا نأ ىنعأ

 : ةيلملا تعضخ ىتلا نوطبلاو قرفلا ءاممأك اهو ٠ ىلملا ةريشع

 ةرايس ىهو ةرسأ(؟00) ناناو

 0 2, ) 16٠ )  ناديس

 2 0 ( ه6. ) _ناريك

 ١ : 0 ىقم

 ه 0 >(70)- نابلخ
 5١ 7: - شلك

 2 0 -نادنم

 2 3("ه٠)_ شراموك

 0 » -)4٠( نايقرش
 5 - تاوكلع

 2 - ضادأ

 2 - ىنكشنا

 2, تتفالدتلا#

 2 مرا

 0 8 (؟٠5 )ا ناك شسح



 ل جما -

 | 2 ىرخالالاوحالاو نوطبلاوقطانلا 2020202 ةيلملا ينج
 ةرايس ىهو ةرسأ ("0 )  ىراجالخأ
 , - نايلعأ

 ( 40 )- تادايسيإل
 مم.( -ناكريقأ

 (020)  نايرصانأ
 (؟١1)_ ناوجن

 ( ه٠ ) نانراسإ
 ( 7٠١ )  ناجابسوتأ

 4٠١( )  هيغام
 (200) _ناكيمج
 » ه 0 (0١16)_ناركرل

 . (مجرتملا.غاد هج هرقلبجلئابق اهنرهاظلا )ةرايس ىهو  شرايجأ
 ©« غاد هحورق » لب ةرايس فص ىهو ةرسأ افلأ - ناكفو ريؤأ

 (كرهويس ) ةدلب قرشإ ةرايس فصن ةريثع  ىئابغ

 نوميقملب الحرابلاكسسيلف كرويس نم ةيحانل مسإ )7 ةرايس . قاجوبإ
 . ( مجرتملا مهيلا ىمتني نيرألا ازارلا سلخ ممو ةيلبج ىرق ىفأ

يحانل مسإ نيشوهىلاةبسن نانيشوه حيحملا 0 نايشوهأ
 أ كرويسنم ة

 ( مجرتملا. فورقتسم جامرك اهناكسأ
 اهدافم:نيبكسابلا ءالوح نع ةبيرغ ةءاور كانهو. ةرسا ( ٠١ )_ ىسب
 (ناكرالاس)م .دقلامبعسا وسيسن رفلا نمو ًازلمت الا نمامأ لسصمالا يف مهنأ ٍ

 ةرايس ىهوةرسأ( )  ىلن امجاجأ'

 ظ ةرقتسس ه» د -  ىنايساك|

 ا ةرايس » )1١٠٠١(  ىلاق

 | ( مجرتملا . ةرقتسم جيحصلا ) ةرليس اهنأ ريظي» -)٠٠٠١( ىبيدرمأ
 ش 8 7 --ىثكرطع[

111 

 نيعلأ 7 راوجم

 ب لل لل لل ل002 0 م ان دل لل لل 2 ا

 سم صيت سم مص م مسيل ١



 لسا جا سي

 ش ىرخالا لاوحالاو نوطبلاوقطانملا__ ..! ةريفملا_1
 ةرقتسم 7 - كبناج
 1 » ةرسأ (600)_نايلكب
 ٍ ةرايس » _)4.٠( ناجيرد
 ٍْ ةرايس طصت 2 (ةهم.0)- ىواك

 8 0 2 0 .0)- ناكيل وم

 كوه ويمةدلب نمةبرقم ع ةرابم فصل ىف)( (١٠٠17)_جيكهرق

 ا :هفلا ثادحإو رشلاىلإ نوهازن ذوشح و تماطاجر
 دارك أ نيدبامدوطو ركب رايد نيبابيف دجوبو. ةيئاظاظلا ةجببللاب ىلع

 ,لصالا ف ةريشملاهذهذأ ىورب. ع رقلا نم نأ ًاربظي نو ريثك
 هجهرق 3 لبجفف ل والا ميلس ناطلسلا اهنكسأ نامرتلا لئابق نم
 « ناكيرت د( (ىرذ) راشع ريجم ” ىلإ ىضفأ ىذلا رمالا « غاد

 "ترقتسا ثيح. لوضنالاىبرغ ىلإ ىرخأ ةيدرك رادع ضملو
 هذه تجدنإ كلذ دعبو اهنطاوم ىف ةيناكرتلا ةريشعلا هذه
 .ايلك اجامدنإ تاو لا كلم ةيدركلا لئايقلا ىف ةيناهرتلا ةريشملا

 ش ,ةنحب ةيدرك يبق تحبس أو ةيناجرتلا اهتذل تين ثيحبأ

 وم رجو كوم وبس ةءاضق ىرق ناكم مث لب ةدحاوةربشمب تسيل ا.الن -ازاذ

 .[ مجرتملا. شوكناشو

 كروس ناسكباج

 2 ٠ْ نارا

 5ك .كومرج ىلرغإ ةيثازارلا لا ريس>ةري دع اممأ رهاشلا ناراصح

 ايت ناآلاو . ةسيبرع لصالا ىف تناكةريشنلا هذه نأ ربا ”رهاط وبأ
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 ىرخأ تانايبو ةيعامجالا ةلاحلا | ةريشملا --

 . (كرهوي-)ءاضش ىهوءطقف ةيجامركلا 1

 ش٠ [مجرتملا .ناروك ةريشع اهمارهاظلا] كردويسبإ نارويك

1 

0 
 ه» + نازرما

 (نكسن .ةرايسفصن ةريبك ةيدرك ة ةراشع. ةرسأ( )٠ ١ نوخلبي ( (ىجيج)

 لوح ىتلاىرقلا ىلإ لحرتءانشلا ىفو ( (عغادهجءرق )ليج آلا 0.0
 ىمابع ريمأ مهل ناك مهم ىلعو ( غاجغاج كاج كاج ) رج وا !ز

 ةيسايملا ةلودلالاوز دعب ريمالا اذهدافحأن 00 مموارمأت لسلستإ ىيك

 ش٠ . ةقارزلاب نولغتشمو ةباحتلاو ةلاسالا ثذوروبشم مف 1

 ء(نيدبهروط]) ىبونج ىلإ (خان يش )نمالصأ ةمداقةريذص ةريشع يروخاد

 ٠ْ : ا نائسريم

 يامر ركلاملكنت (ركب ايد) قرش. .ميقتةرسأ )نونلبي ىلشيكر وس

 ا .( ىجروس )نم عرف ابهنأ رهاظلاو ةيقرشلأ

 ميركل زعلان ضعل © نيديع روط > لابج ىف ميقث ْ

 دعإ حضوملا بسح؛ىراصنو ةيديزيو نيماسم ْ

 را أمثو.ةرسأ (ة٠) خازيز يم:

 .مجرتملا[ د وصلاة ملق ناكس] نوطيلخ ىراصنلاو ذ وماسملا_ رواسأ
 مل ىراسن اوناك مهنأ موز ىلعو . ةرسأ(م ) يلع

 |لازتالو ىبرعلاو ىدركلانيرصنعلان «لصالا ىفمثو ءاوماسأ

 ِ ا ةاكواملا محم وسلا طفلا
 ىراصنلا ةبقاعيلانمةرسس ان وعستو«ةيدركةرسأ(؟60)_هنوراهإ

 سم هد ع سمحت يضم

 نيدبعروط



 هج ج4

 ا ىرخالا لاوحإلاو نوطبلاو قطانملا __[ةريشسلا ٠ :الا لاوحإلاو نوطبلاو قطانملا [ةريثملا |

 اضل ةيب رعلا ملكنت (ني.دب اعروط) راشعنم ة هريثع -ناكيمام لد

 ْ .نوطلتحم ىراصنلاو نوءلسملا « ةرسأ( 14 )٠ هنامودإ ظ

 » نويديزلاو ١> ه 0( )_ناكرودأ

 أ
| 

 نول د ١ 0( ()- ناموم

 . ىراصت مهْمةرس أ وعستو
 أفصنلا ونوماسمابهصن ةرسأ(( .) -(ناكيوه) راو اهأ

 ان تسع مب © مص تيم ع حس مص مص ل ؛ني ةلص كانه نأ رهطيو ةيجئامركلا نوملكتي ىراصنرخألا

 . ىديزملا ) ىرواه ( نو ونييناكراوامللاءال ئهأ

 87 ناحالصأ

 ضلت )دوسلا مايخلا نونكسي ةرسأ( 5 ىركا نيديعدول
 . ةيجمامركلا نوملكتيو ةعارزااب نواغتشلو

 نيا ودايما ةفلؤم رس( )١ _ناكيساد
 . ةيجامركلا ٍ
 عياصلاو يدا ونوه مهيفةرسأ 1٠٠١( )  نايلع 1
 | . ةيبئامرك ميتجمل ٍإ

 ] .- غادبزبم

 ا 0 نا ٍ

 رهطيورعلا تودق نومش راجنس نمةب رقم ىلع 7 اكوماس م

 . هيف اولح ىذلا ناكملا مسلب اومس مهنأ ٍ

 ةرتتسم ىو ؟اتلوحلا تدب م

 2 7 هبامح

 رعشلا تويب ىف نوميقي راجنسب7 لاربك
 «راجنسدلب 3نم ةبرقم ىلع ةرقتسم 1 كب

 ركب رايدب ناركيب نم عرف اهنأ رهظبو كقرقتسم -ناركيب 1



 - 4و

 ىرخالا لاوحالاو نولبلاو قطانملا | ةريشعلا

 ريو( رطل دياب ةدايسرما *)  ناكيدنما

 . نوملسم مونم ضعبلاو

 ولع | يداك اسيد « ةييبرحاا ملكت ةدايس ةرسأ («0+) نوفل
 ٠ ( نارج ) ىقرش نكسن ىهو :

 .ةريدع نم عرفةليبقلا هذهو. نورايسممو ةرسأ( ٠٠ ٠ ) نوفلبي ىذارب

 6 ةفلاحتم ىحو ( جورس ) فارطأ ىف ةبداضلا ( نازيرب ) وأ
 :ةيثاألا قرفلا ةيزاربلا |[

 ما 3 نعنول وقيإ ةرسأ(*00) ا ديدأ

 ١+ ءذهىلاو رجاهأ م _)7٠١( ناكتبك
 نم ءالغو طحق ةئسأ 3 0( ٠ )_ناخيش

 ال“ ريحب فارطأ لا ا -)٠ ذايكوأ

 ؛م ضءبلا جمدناوإ » د  نادادش

 طب الف برعلا ىفأ » >  -لبند لم

 نامسق#و. ةيب رملا الإأ » » ناناعم

 مسقو 6« رايس مسقأ » (ه0٠0)  ناورزا

 ٍْ . رقتسمأ م» 2 (800) ناجيبأ
 » 2 (٠٠0)ناجيكمرقأ

 | » 0٠٠٠١ ) نانيد
 ظ ظ 0 ار



 بهارواسا

 ( 6) - ةفلطنم

 ةينامعلا دودحلاو «ةعدقلا ةيسورلا ةينامعلا دودحلاب ىفةقطنملا هذه دحم

 - نوم  سيلدب ) طخو «( ناو ) ةريحبلىلامثلا لحاسلابو « ةيناربالا'
 دالبو ( شوف ) ىلاثو ( ديزاب دالب ) ىنعأ : خوروجاارهنو « ( ناجم زرأ |

 . ( ناجتزرأ ) نم مسقو (مورضدأ )

 ىرخالا لاوحالا رئاسو ةطقنملا | ةريهملا

 . ىرق ةدع مطو ( شوم ) نم ةبرقم ىلع ةرايس 0!( نائيجني

 (سشوم )فارطاب | ناكوليس

 »د ىلر كش

 ىلذأ

 شوم) ةنيدمل يفر غاالاشلا ف نو رايس «ةرسأ (446) نوئلس قلن الول

 ٠ ةعيشلا نم مثو

 دام كالع :ةريبك ة ةريثع قرا رقع ةرسأ(( ٠ *)نوغلبي

 (ماداو) د( د زال ,) و ( اخ ) ةتطنم ىف ىارق رشعو
 ةرسأ *) ةلبيهدادعل, ةريشملادذ هن هعرف(قئازي ري)و اذه |

 لئانح |
 ظ



 سجنا بح

 ىرخآلا لاوحالا رئاسو ةقطنملا .|ةييشملا
 ءونانسخ نم عرف يف ءاعرو (قاو) ةريمج نم ةبرقم عا ىوسيع ء

 ىنيوز «  ىيلع « ىنيروت ءاغأ برع « ىلاءوم : قرف ناع

 .شومو سيل دب نيب امف امباكو :ىلرهداش « نام همام «ناك هخيش

 ىلإ ممقنت لئابقلانم ةعومجم ىهو ؛ ةرسأ 220 لناربج ا

 ةيئازازلا قوملكتي حنامرك#و نورقتسمةرسأ(١٠٠٠) نوملابيأ ناكيلب .
 ةدم مايخلاو روهش ةئالئت وبلا نونكسي « ةعيش مهيهذمو ّ

 ىرأ اشاب دعس نأ ٠ نافلو :ةئساأأ ند ةيفايلا روبشلا ةعستلا

 نييلصالا ناكسلا اوعضخاف نأ وم راوجي (لوكني.) ة ةبج ىلإ

 ةريشع نع كلت هيدا دعوا 0

 ظ ا
 ! . (ناو) ةريحم ىلامش ىفةرسأ ٠00"( ) نوثلبي ىلن اكيرسم |

ْ 8 

: 0 

 | «ىلئ اريج» ةريشعزيبو مهني /لورةنسم(ةرس ٠ ) نوئلبيأ قلئاكيريز

 .٠ سنخ ىلامشإ مهو ريك هب ١

 تاع سمو يمس م بس م ست هدا

 إ .( مورضرا)ىبونج ىف نورايس ؛ةرسأ ( 7١ ) نوئلبيأ ناوشر انمي زب ب ا اا ب



 هس 4

 ىرخالا لاوحالا راسو ةقطنملا |ةزيشملا

 .درك ذالم ىلامشب نورابس مموةرسأ )7١( نوغلبي | يطتزاب

 .لبرابىتلا( ىدرك) ةريشع نم عرفامنأ رهاظلا ىدرك

 .«مورضرا» ىبرغب نو رقتسم « ةرسأ 7٠١( ) فوغلبيا ىئايزيب

 ثيح « مورضرا » نم ةبرقم ىلع ةرسأ (450) نوفغلبيا ىبزب خيش

 ةريشع نم ةقرف اهنأ نظلا_لع بلغيو . اهراوبمب ىرقعضب ممل

 (نيوتدوت ) راوجب مهتم قيرفو .كوكر كب ىتلا< ىنبزب خيش »
 . كوكركب ىتلا ( ىنيزب نيش )ةريشعنم هنأىف كش ال اذهو

 .دركشل 1 ىف قناليز

 .ةعيش شو. » ها ىلهداب
 أ ١

 , ةعيش#لوع دركشل 1 ىف ةرايس فصل ىلرداش

 . « دركشل [ هو « درك ذالم > نيب لئامشاب

 2 2 »| ناكيدم

 ا ب م ص سل ل يبل ميش مص رس. ل مم ميا دعب محو سس مسجل 2



 ىرخالا لاوحالا ر ا ةقطنملا ةرشملا

 | لتح ةريبك ةيدوك ةريشع ىهو«نو رايسةرسأ(؟ و٠٠ ٠)ذوخلبي| ىلن ارديح
 | (.  ةيمرأ )نيبو ( شوم ) ةدلب نييةعقاولا قطانملاعيجج

 ,( ديزيإب ) فارطأ ىف ةرايس فصن ةرسأى هد( ٠18«)ذوغلبيإ لئامدآ
 . ديجاحسلا كت ةعاررلاب نواغتشي

 | لغتشت .اهؤامماو رسالا رادقم ملعب ال ( ناو ) ىلامثب ةرقتسم ىديزي

 0 يثاوملا ةيب رت

 ريغ ةفئاط ( صرات ) ةنيدم سان ىف دجوت اك « ةيدركلا ركاشعلا نم ضعب

 . دارك الانم ةئيلق

 «سيلاه -قامرباليزق) رج نيب ةروعحلاةقطنملا ف دارك الا نمد ريبك تاءامج ميقت

 مهني دجوب دقف « ناتسدرك نع مثداعتب ال ارظن ةناالا ءادا رق نو

 .مسهنفل تاولتخا ثيح « ةيونل تانالتخا ضعب نيرخ الا داركالا نيبو

 هلآ ابمهغيال الثم ( ل3 ) ةقطنم دارك ١ نم ايدرك نأ ةجردل « اريبك اطالتخا

 نككو اذه . ةيدركلا قوملكشي داركا ميتال كلذ عمو . . ةبوعص لكب

 : هانا ةعبرأ ىلإ ءالؤه مسقني نأ

  ةكاحرريغ ةرقتمم اباكو « ههورفو ('ىلشةروك) - - لوالا مسقلا
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 رئاشع نومحيو . رشلا ىلا عورتلاو ركم لاو ءاهدلا وريثك ممقلا اذه دارفأو

 تاهجلا كلت ىرقل نييلحملا ناكسلا لصالا ىف اوناكةريثك ةرايمس

 . هعباوتو ( ىرجوك ) ةريشع - ىناثلا مسقلا

 اهنأ نظيو . اطوح ىتلا رئاشعلاو ( ىبينئمانيس ) ةريشع - كلاثلا مسقلا
 نومدقتمو نوعراب عارزو ةءيش مثو ؛ةرجابمناجيب رذا نم لصالا ىف ةمداق

 . حاحقادارك ١ مهلكو ؛ ءانبلا ةنبم ف

 نم لصالا ف رئاشملا هذه تمدق . ةقطاملا هذه رئاشع رئاس - عبارلا مسقلا

 نواغتشم نورةتسمو نونك اس نآلا مهلكو .( ناو ) وأ ( ركيرايد ) ةقطنم

 (رعشلا توبي )دوسلا مايحلا قونكسإ مهم ةاعراف . ىثاوملا ةيبرو ةعارزلاب
 ةبيطةمع“ مو بيرغلا 0 فويضانوبحم مهف مودعلا ىلعو

 0-0 ةيعيش ةريشع ىهو 536 505 0 ىلش هروك

 ايلاف ريغلا ىلع ىدتعت اهنأ ريغ« ةورثلاو ىنذلا نم ميظع بناج لع

 |اهدارف و٠ .ةيدركلارئاشعلانم اهريغ دنعةدوجوم تسيل ة قيل

 |ةليلق ريغ قورف دارك الا نم اهريغنيبو امندب ءنوعراب نوعراز
 (ناجحئزرا )قرش ىف عقاو 7 انطوم.ديلاقئلاو تاداعلا ىف

 يهو قرف ةدع ىلا ةم-ةنميهو

 ىبرغلا لحاسلا نطقت ةرسأ نيتس نم ةفلؤكم  ريذصلا ىلئاربالاب
 . ةيمئامركلا ماكشن ( نيك ) ةدلب راوجب تارفلل

 (ناجت زرأ) ىبوتج ىف ةرسأ( 80٠ ) نمةفل ؤم_ ريبكلاىلناربالاب
 ش . ٠. ةعيش مهلكو ةيئازازلا ملكنت

 بيدارسلا ىفابلاذونكسي ا ٠ ) نم ةفلثم  ىلرداشأ



 - جما

 ىر هجوك

 1 ( ناجم زرأ ) نميىبرغلا لامثلا نونطقي . ادجءارقف عارزممو

 بهذم قئنمت وةيجامركلا ماكشت ةرسا ( 7٠١ ) نمةفل ثم ىلهداب
 . ( اراذ ) قرشإةرايس فصن يهو ةعيشلا

 ةريشعلا هذه دارف نيب ريبك قرفكانهو«ةرسأ(٠٠4١٠)نوئلبي
 نم ةبيرق مةلف . ةيدركلا راشعلا راسزيب و . ةريبكلا
 ىه وأ .اهنم رثك أ ةيئازارلا ةجبللاهبشن اهنأ ريغ ةيجامركلا

 برقت . ادجةبيرغةينيدلا مهتديقعو (ركب رايد)دارك ا ةجه هبشت
 ءارقف عارز مهو. ( ةقلطملا ةدحولا - تيسئتناب ) ةيرظن نم
 نمرالا نم مهماربج نأ نيح ىف . ب.دارسلا ابلا نوئكسي ادج

 نم ةياف ىف مهنأو . ةيرقلا ىف ليج اتويب نونكسي نيماسملاو
 ( اراز  ساويس ) طخ فارطاب مهمظعمو . عوضحلاو نبجلا
 : ىه ميماسقأو

 نطقتو . ىرجوك ىكساو«راوبيا « رآوراك« راراب « روراص
 ةئل ثم ىهو ( ناجنزرا ) نم ةبرقم ىلع ةريخالا ةقرفلا هذه
 . ةرسأ( قل ( نم

 نم,ةب رقم ىلع ةريبك ةيميشةريشعىهوةرسا (؟٠٠6 )نوغلبي
 . ةيدركلا ىلا اهنم رثك أ ةيسرافلانمابتج برقت . ةيطلم

 ١ كج هروك
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 ىرخالا ةيعامتجالا لاوحالاو ةقطنملا 2 [ةريشملا ٠

 | ىقرعلا :رشلا بونجلا ىف دجوبو لورايس ةرسأ ( 50٠ ) نوملبيأ صاخلا
 ىشان ةريشعلا هذه مسإ نار بظيف ءمس الا اذهب (ليج )بلحنم

 ارفلارجو(ىنسم)ةدلب نيبامغ ريما هذهنكسنو. هاد نم

 هل. طاسة ع سس شاا» ةاسس ان كيك يهصن زول ةسفشما

 ( ىنسم ) ةدلب بونج ىف ورايس «ةرسأ 6 -- دوز دوك |

 | يهو ذاكر اهلصأ نأ رهاظا» >» (#م..) د

 | .(سرم) ةدلب ىلامثب نورقتسم . ار قئافي ل
0 

 َ ىف هب 6 و

 7-5 ىلردن

 .( شعرم ) ىقرش ىف نومقيم«ةرسأ( ؟٠0 ) نونلبي قئافود

 . ةريغص ةريظع ىهو ( شعرم ) نم ةبرقم ىلع ىلئايلو

 (ىثعرم) داوجب رخ آلا مسقلاو 0 ةقطنم ىف اهنم مدق ىلن اكيلج
 > ريقف ريخالا اذهو

 نارباي (17 (كل) ةريشعنمابلس,(هنذأ)راوجب ةريغص 7 يدرك كل

 هفارطأف قت ةطيرخلابسح ةريخالاثالثلارئاشملا هذه لزانمو نطاوم )١(



 ىرخالا ةيعامجالا لاوحالاو ةقطنم ا | ةريثملا أ

 وسلا مايحلا نونكل نورايس « ةرسأ( ٠٠ ) قوفلبب لئاقلد

 لابج ىلإ اميص نولحرب و « شعرم لبس ىف ( رمشلا توب )

 ناتو ةيبنام رك.لا ملكتت ةرايس ىهو .ةرسأ ( 6 ) قوخلبيإ ىلن اكيلب

 1 ١( ( شعرم ) ىداوأ|

 يديدملا (بلح) طخ ىفرط لعد هنمب ةيدركىرق يفةريثك راشع نطقتو اذه
 ريسلا اهرك دل ضرعتي مل ( ةيمل#ىلا ) ةيافل ( ةيحالسإ ) نم ءادشبإ
 ( مراح ) فارطأ قو(بلح )ءاول سفن ىف ناغاذه نع الضفو . سكيس كرام

 رصيق )و (موك) موج دارك اب ىعدت ةيدرك رئاشع « بلح ىبرغ ىف ةعقاولا

 (ىناند ) و ( كبزب ) رافع ميقت ( جبنملا ) ) ءاضق ىف اذكو . ( ىدارك أ
 نكسيو .تارفلا ىطاش ىلع مايملا نكست ىتلا ( يبليا ) )ةريشعو( كدكاب) و
 يمصاعلا رهن ”ىطاش ىلعو ( طسول !لبجلا) ىف اًضِنَأ ةيدركلا رئاشعلا نم ضع

 ىفدارك الا نم ةريبك ةعاجج دجوت هنأ م ؛ روغاشلا ةدلبل ىبرغلا بونجلا ىف

 « صح نيب امف مدقلا نم نكست ةريبك ئاشعاضيأ كانهو .( بلح )ةنيدم سقت
 اهو ةئيدملا هذبف . داركالا نم>و دارك الا ليج فو ؛ ماشلا سلبارطو

 مسق مدقلا نم قشمد ىف ميةيو اذه . امه. نيلزانلا دارك الا مسماب ايهم لبمجلا

 صخالاب( ىلن اكيلب )ةريشعو ؛ (زدروك )باتكك لذ ديو . ( ةيحالصإ ) ةدهب

 فارتعاب«غلابلا اماكسددعو اذه.ءاضقلازك رم ىهىتلا( ةيحالصإ )راوبجم نطفت
 فلولا. ةريشملاء ذهن مدارك أ ميلك ةمسن فال رشم « ىكرتلانبرجاهملا ريدم

 («ه0



 تيع" ماعلا قشمد ةيحلاص نآرهاظلاو « ىرفك» فارطأ ةيهاصرااشع نم

 1 (ردروك ) . نييملاصلا دارك الا ءالؤئه مماب

 منطفة  )<[(

 دالب ) ايراق-سو قامريإ ليزقلا ىربن ضوح ةقطنم يه ةتطنملا هذه

 ناتسدرك ص ةجراخ ىهو ( ةيدقلا هينوقو « ةرقثأو 6« ساويس تايالو

 مثالجأء دارك الانم ةفئاطل ةيرابجإ تارجابمل ةجيتن اهتيدرك تءاجو . (ماه"

 . ةقطنملا هذه ىف مهناكسأو ناتسدرك نم « ىنامملا لوالا ميلس ناطلسلا

 ممؤايزأ هبشت دارك الا نم ةمئاط ىلع (ةرقنأ ) ةبج ىف ترثع دقو
 كارثأ تلأساملو « مورضرأ ١ ىلاو> كارتأ ضعب « مهحالمو مهسيالمو

 نيذلا ةيراشكنالا دافحأ مهناب واجأ . ةبءاغملا هذه ببس نع مورضرأ

 نم نيبتف « تابملا هذه ىف ةروجبم ىضارأ لوالا ميلس ناطلسلا مهعطقأ

 كلتل تناك ىتلا ىه نولوالا ابءامصأ اهرجم ىتلا ىضارالا هذه نأ كلذ

 . كرتلا ءالؤه ىلع امب ممنأو اهنع تيلجأ ىتلا ةيدركلا رئاشملا

 رييغل ىلع ءالجلادعب اوريجأ دارك الا ءالؤه نأ ءىرخأ ةبج نم حضتيو

 سفن وه ىزلا اذهو . ديملا كلذ ىف كارثالا ىزب ىنزنلاو ةيموقلا مهن ايزأ

 ناطلسلادوم ءايزأ رظن أ) يلس ناطلسلا دبع ىف ادوجوم ناك ىدلا كرتلا ىرلا

 . ( ملس

 ىرخالا ةيعامجالا لاوحالاو قطانملا |ةريعملا
 نحمس سمس سس ل تحال ان نان ناعم حط احط ع هجم ج فعطلل اذ همم ل سمس

 .(ساويس)ىبرغ ىف ميقتو ةنك اس يهو ةرسأ (60 )نوغلبي | ىمشج خا

 لصالا ىف اهنأ ربظيو «ةنكاس ىهو ةرسأ ( ٠٠6 )نونلبي | ليج كورأ



 100 و مو ب يرو سس و سس تت ص سس يو يس سمسم

 ١ و ( ةيسامأ ) نيب 0-0

 . ( تاقوط )

 امإ . قهمامأع راوجمب ةريغص ةريشد ىهوءةرسأ( ؟0 ) نونلبب ىلثيم
 .( عاذ هجورف ) نم وأ « ( مسرد ) نم لصالا ىف ةمداق اهنا |

 ىوب)نمةب رقم ىلع مقت ةرايس ىحو ؛ةرسأ (1؟0) نوغلبي | / ىإزر خيش

 راوجب نكست ىنلا( ىنيزب خيش ) نم عرف ىهو « ( دابآ | ْ
 ملكت ىهو ةيجلا هذه ىلإ ميلس ناطاسلا مالجأ «كوكرك ه

 . ةيعامركلا

 ةقرف . رم كاكش ةريشعنم عرف اهنأ رهظي ٠ ةنك اس ةريشع ىلهويش

 . (ىرفنك )ىبرغ ىلإ تاقوالا نم تقو ىف اولجأ (ىل :ويش)

 (دافزوي ) نم ةب رقم ىلع ةنكاس ىهو ءةرسأ ( ٠ )نونله| ىلهدإب

 ( ىلشهروك ) ذا[ ىدحإ يه ىتلا ( ىلهداب ) نم اهنأ ربظيف
 . تاقوالا نم تقو ىف انه ىلإ تيلجف « ( لك ) ةقطنع

 همم وهم ه ومد هو دوو هود هوو هوم دعو هموم
 ةفرف الأ ربظيو « ةرايس فصل ىهو « ةرسأ ) نوغلس نإ ىجاحأ

 (ىرصيق ) ىبر ف ىلإ تيلجأ(ىهيم)تريشع نم ( ىلناهجاح ) نم ة
 .( سونام 1 ) لبج ىلامثو « قامربا ليزق ”ىلعاش ىلع 5

 ريشع نم ةقرف ىهو . ةرايس فضن . ةرسأ ( 400 نونلبي (لغو أوئاغ و



 وسو

 | :(دافزوي) ىبونج ىف ترةتساو( غاد هجورف )نم تمدق يلليم ىرخالاةيعايجالا لاوخالاو قطانملا | ةريعملا

 .نم اًضِنأ هذهو . ةرايس فصن ىهو ةرسأ ٠( ) نوخحلاس | يقاخام

 أ[ .(يهشريق)برقةنك اسو (غادهجورق) نم ةمداق (ىلليم ) ةريشه

 | ماس ملفوب ةزاما سل نمو ةرمأ ( ل ]رقم لنارمع

 | (رهشريق) ىلإ رغةنك اسو( غاد هجءرف)نمة مدا( ىقايم ) ةريشع

 ,ونج ىف مقت ةرايسفصن ىهو ةرسأ( ٠١ و ٠٠٠ ) نوغلبي | . ىلثكرب
 .قامريإ ليزق ”ىطاش ىله ( ربشريق )

 ٍْ رهشريف ) ىلامش ىف ةرايس فصل يهو؛ ةرسأ )6١( نوغلبي ىلغوأروباط

 .هجوق ) لبحىف ( راصحجوق ) ةريحب رف ىف ةرايس فصن ةريشع ىيز خيش

 .| ( دركمل 1) ف ىتلا ( بزب خيش ) ةقرق نم اهنأ رهظي ( غاد
 1 . تاقوالا نم تقو ىف انه ىلإ تيلجأ

 أ تيلج اان رهاظلا. ةرايس صن ىهو ةرسأ ( ٠٠١ ) نوئلبي | كاك دوج
 أ قابشب ىلاملا ابطوم ىلإ ( ىدوملا لبج ) ىلاوح لزم
 1 . ( راصحجوق )

 أ ةمدات اهنأ ربظيو « ةرايس ضصن يحو ةرسأ ( 0 ) نوملبي أ قاكيلاخر



 ُ ةريشملا'

 قاكفيص

 ىلرصان

 ناكينامت |[

 لن ايري

 ل عضال

 _ ىرخآلا ةيعابجالا لاوحالاو قطانمل

 . ( رابصحجوق ) ةريمجىبوغ

 اءاوم مت . ةرايس فصن يهو ةرسأ ( 500 ) نوثلبي
 سس . . ىناكلاذ نطاوم ىلامش ىف

 ةرقنأ,ىل ونج ىف ميقتةرايس فصل يهو ؛ةرسأ( ) نوغلببي
 . ( ىلع هرق ) برقو

 ةعلرأ ةفاسم ىلع مين: ةرايس فصن ىهو «ةرسأ( 4٠١ ) نوغلبي
 .ةيديدحلا ككسلا طخ ىلع « ةرقنأ ىلرغ اليم نيرشعو
 . انه ىلإ ترجاه ( 13 ) ةقطنم ناكيرت نع ةيلاج ىهو

 يهو دوملا مايملا نونكسي ةرقنأ راوجب ةدايس فصل ةريثع
 .انه ىلإ تدفو (.4 ) ةقطنم ىلا ناكينامتأ نع ةيلاج

 لامثلا برق ميقت ةرايس فصن ىعو « ةرسأ (00*) نوئلبب
 . (1) ) ةقطنمب ىتلا ( ىلناكيريز ) نم تيلجأ « ةرقتأأ نمىبرغلا

 مالجأ « ةرايس فمن نمو( 600 ةرسأ (ه.60) نوفل ىللكب ناهج

 قويف 1 ) نيب امذ ةقطنم ىلإ ( ىقيم ) ةريشع نم ميلس ناطسلا

 ٠ لوضنالاويف ابرغ دارك الا ىمقأ مثو .(ريدق 1)و (داصح هرق

 ةريثع نإ ( ردروك) بانك يف نيرجابملل ىرتلا ماعلا ريدملا لوقي )١(



 - خواص

 هف «سكيسكرام ريسلا» اهركذ ىتلا ليصافتلاو تاموامملا ةصالخ هذه

 دالبب ةبراسضلا ةيدركلا رئاشملا نع ( ربخالا ءافلطا ثارت ) هباتكر غبآ
 ةكعذإ « ابك رتب نيرجابملل ماملا وبدملا ىأر ىلعو . ةينامملا ةيروطاربمالا

 نم افلا نيسمخ نم رثك أ غلبي ( ىركرملا لوضنالا ) ةقطنملا هذه داركأ

 . ( ةيشاح ٠6ص رادروك ) . تامننلا

 دودملا كارطأ راع نع هذه 5 1

 « ةيجولد ركلاودركلا ىف ريبك ىئاصخإ حب وه ىذلا «نوس رجبملا نأ امب
 ( 1١614 ) ةنس ةيئايلسلا اول نع هعضو ىذلا مبقلا ريرقتلا كلذ ىف ركذيال

 « ةيكملاو ةيئاربالا دودألا ىفرطأ ىف ةبراضاا ةيدركا ون اشهلا نع اليلق الإ

 نمائيش انه ركذأ نأ بجاولانم تير دقف . ةيناربالاو ةيقارملا دودحلاو
 : راشملا ءالؤه مثأ نع تامراعملا

 ولن اربج اوانارديح

 واناليز وائاسارخ ولئائسح (1)

 قائامدآ وان اكميس
86 

 . ًادج دودحلا نم ةبيرق ةريخالا ةثالثلا

 ءاضق ىف سن أممهدجويو (ريشق 1 ) ءاضق يف ةيحان فلوتت ( واكب نابج)
 فلوملا. اضيأ (هينامح )



 - موا

 ل نايرابيز واج

 +- نايريواه ناناوريش
 لع نايراوراب نارامادوآ

 ناليحراب ناني دعت يراكح )2(

 + نالاويس + هيدا

 لع نانوه ىق'ال ل نايروسيم

 . ادج دودجإلا نم ةبيرق ةريشعلا نأ ىلع لدت ةراشالا هذه ( لح )

 شمام

 روكنم ىركم (*)

 ردشب

 ةنس( 500) نمرثك أ ىلا. اهتايح خيران عجري ةيدركلا رئاشعلا نم ليلق
 امن ةحاسم لقأو ان أش رخصأ ناك خيرانلا كلذ لبق ( ناتسدرك ) نال « ةيضام
 تاموكح ةدعزنيب ًاروصحم ىذاملا ىف ناك ذا.دودحلا ةعس نم نآلا هيلع وه

 نودو ناتسدرك عاسنا نود اهنبج نم ةدحاو لك لوح « ةميظعو ةيوق
 . ةرواجملا دالبلا ىف ةيدركلا لئابقلا راغتنا

 ىئنجأ تاس ىأ مايق ذئنيح قاكمالا ىف نكي مل هنأ كلذ ىلا فاضي
 اهئو وش سردو اهلاوحأ ليجسته ىنستي ىتح؛ دالبلا كلت ىف فاوطلابةلاحو وأ
 نكمتت ل اهنأ رهظيو . ةدعاقلا هذه نع ةذاش تسيل ( ولن انسح ) ةريشعق

 (سيلدب )دارك ١ اهسسأ ىتلا ةيدركلا تاموكحلا لثم « امةموكح سيسأت نم



 ب عي ءاس

 اهلالقتسا لماكب ةعتمتم ةرايس ةريشع اياد تيب تيقب لب ( نالدرأ)و (يراكح)و

 (سيلدب)ةنيدم نم ةب رقم ىلعىتلا لابجلا ىف اهيدق اهط وم ناكو .اهتايح لاولع
 نم ةريشملا هذه تيلجأ( م 19814) ةنس لوالا ميلس ناطلسلا دبه ىفو

 موقتل ؛ ةينائملا دالبلا نم ةيناربالاو ةيسورلا دودهلا ىف تنكسأو اهلطو

 ىذلا ةريشملا هذ ىساسالا عرفلاو . ةيجراحلا تاراغالا نم اهتسارحمب

 امهنال ( ولنارديح )قيرفو (ولئاكريس ) قيرف وه ةيناربالادودحلا ىف نكسأ
 ىلع ىوفصلاسايع هاشلاىبوتسا املو . لاضنلاو نئفلا بحو بغشلاى ريثك اناك

 نولعب لقن ىلارداب « هئاطلسو هكمل موعضخأو ابعورفو ةريشملا هذه نطو

 ناسارخ ميدقا ىلا ؛ةريشعلا هذه نم واناويك « وانامامادآ « ول-:ارفز
 ٠ هيف اهنكسأو

 سرفلاو كرتلانيب ةدوقعملا( مادخخف_ه ٠١4 ) ةئيس ةدهامم نأ ١ معن

 اناكواناكميسو ولنارديحىنطب نأالا ءكرتلا ناطلس ىلا رئاشءلا هذه تداعأ

 نييناربالا لاومأ بهن ىلا عوزتلاولاضنلاو ماصحخلا ىلا ليملان م مظع ب فاج ىلع

 ىف ةدام جامدا ىلا نيتلودلا ىف رومالا ءايل وأ رطضا امت « مثدالب حايتجاو

 « ىلع حتف هاغلا نيبو (') ىناثلا دمج ناطلسلانيب !ريخأ ةدوقعملا ةدهاعملا

 ةروكذملا ةريشملا نم نينطبلا نيذهبيدأت لفكت ةيناهملا ةلودلا نأ لع صنت

 . ةيناربالا دالبلا ىلع اراغأ اذا امف

 ةيسوراا ةيكرتلا بورحلا ىف اهنوطب عيجب ةريغملا هذه تكرتشا دقو
 ادمأ_ادكؤمه لك64 ١١16-1١91 ) ىنس ىف ابمارين تبشن ىتلا

 تارايتعالاو بابسالا ضعبل سو رلاتدضعو كرتلاتناخ اهمأ ريغء(م 877

 ةيملاملا برحلا هذه ىف امأو.اهيوؤت ىتلا اهزانمو اهدالب سورلا ءالخا لباقمي

 مجرتملا . نناثلا دوم ناطلسلاحميحصلاو ءاذك 0
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 دارك الا رئاس نبب ةروبشمةريقملا هذه نأ ىلع .ةدئاف ةيأ امل نكي قة ريخالا»

 . بونجلا داركاب ررغلا قال |ورشلا ىلا عوزلابو ةبيط ريغ ةعمسج

57 

 امد مااقتأو نيدوجوملا دارك الا مدقأ مجأ « مهسفتأ نويراكملا معزي ٍ
 نوصم وه ىذلاناتسدرك طسو ىف مدقلا نم ممدالب نال ء ارصنع مماقصأو

 ةريثملا هذه ذافنأو نوطب لودج ىف ىرتو . رثأنلاو طالتخالا لماوع نم
 لثم ةيد ركلا ةكلاملا رسالا ني وكت ىفةلخاد ذاخنالاو نوطبلا هذه ضع نأ

 ىرخالا نوطيلا لة نوطبلا له دارفا نكلو . (ىروسيم )و ( ةيدامع )

 . تاداعلاو ديلاقتلاو ىزلا ىف ءةيلصالا ةريشعلل

 أذ ( سيلدب ةراما ) ىعدت ةيوق ةراما ايدق ناتسدرك ىف ناكو اذه

 ىو ةيمئامركلا ملكتي ناك ىذا ىدرككلا بعشلا نم ىراكملا عرفلا اهم

 يراكح ةرساف. ةيدركلا تاجبللا نأ ىه ىتلا ةيركملا ةجيللا نم ةبيرق ةجمل
 (ىراكح) ىعايلاو ناك ىذلا قودل لا ( نامءهرق ) ةلالس نم ردحنت هذه

 ةرسالا هذه ءارما كح دقو . ىرغصلا ايسآ ىلع ( كنلروميت ) ةراغا ءانثأ

 ( كرملوج )و ( ةيداملا ) و ( رمع نبا ةريزج ) و ( سيلدب ) وف اهعابتأو

 مهمايأ ىف اهوفلخ ىتلا را آلاو مراثآو مارك ذ لازت الو . ( ةيناملسلا )

 قصالاف تسيل تاهجلا هذوف كلذ عمو.عوبرلا كلث ىف نايعلا ةلثام؛ ةريخالا

 . ( ىراكح )ةجط عورفنم عرفاهيف ةدئاسلاةجوللا نأ الا( يراكح ) ةقطنم نم

 ةفطنم ىف ةلخاد ( ةيداملا )و ( كرم وج ) و ( رمع نبا ةريزج ) لازت الو

 هارك الا نم قودعي تابجلا هذه ناكس نإ ثيحب ءاهنم ةبوسعو ( ىراكح)
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 هتاقالع تناكو ءاثراوتم:رامالا هذه ىف محلا ناك دقو . نالا ةباغل زيب راكملا

 ةريبكلاوةريخصلا ةرواجلا تاموكملاب؛نيرخ آلا دارك الا ءارمالا لئثمابثارما

 .نيدبتسملاءارمالل ةبسنلاب ةبيرغ ةداعىراكإلابعشلل ناكو . ادج ةبيط اهنم

 دقمنيف ٠ ةريشعلا ءاهجوو ءامعز نم نوكم سلجم ممل ناك ثرح « نيملاظلا

 هارآلا لدابت كمبو « همامأ لوئملل هيف بوغرملا ريغ مالا وعديو سلجلا

 معضوبو حلا ىف رارمتسالل ريمالا اذه ةيافك مد.ب رارآلا ردمي ةلوادملاو

 حمكملا نع ىلختلاو ءوضخلاا روك ذملا مالا راطضيف هف ىف ةيذحالا نه جوز
 . ىرخأ ةصرف يف كلا ىلا ةدم دمب ريمالا اذه دوعي دقو

 ه 45٠ )ةنس لبق ام ىلا ىاربالا كحلابةرتعم ىراكحو سيلدب ريمأ ناك
 ةبمف مزهماو سرفلاو كرتلا نيب ( ناردل> ) ةكرعم ابق تثدح ىتاا( م14

 م1 عوضألاو ةعاطلا ريمالا اذه مدق خيراتلا اذه دعب هنكلو . نوريخالا

 ضع ل هنأ الا . رييشلا ىدركلا ماعلا ىسيلدبلا سيردا انالوم لضفب كرتلا

 ةنيص> مقاوم كلع ناك ثيح ماتلا هلالقتسا نلعأ ىتح ليوام دمأ كلذ ىلع

 .هىرخأ ةرم ةيكرتلا ةيعبتلاب ةرامالا هذه تفرثءا دقف كاذ عمو .ايوق اشيجو

 ىىتح كلذىلع ترمتساو(م1714 ه )٠١50 ةنسعب ارا دارمناطل سلا ده ىف

 .ىعدب نم ةرسالا هذله نم ريمأ رخآ ناكذا ( م ١د4ة ) ةنس ىف تذرقتا

 . اليوط ماد راصحوردخ دعب كرئلا ىلا مياستلل رطضا يذلا( كب فرش )

 نم دودهلا طخ اهنم فلأتي ىتلا لابجلا« ةرامالا هذه قرشلا دحلا ناكو

 ةرابعزاك ثيح (ماخنال_هرسام )ةنس ةياغل .( 1١85 مه 1٠١55 )هنس

 .ملو . ( ىركم )و ( ىداكح ) نيب اهف ىذلا ميقتسملا هايملا ميسقت طخ نغ

 نار“ تكرت كلذ ق وف اهنألب ؛ طقف اماظعءارمأ هذه ةيراكملا ةريشعلا بجنت

 ' ةميق ةيب دأاراثآ ( ىناخ دمحأ )ريهشلا اهرعاشانل كرتذا ؛ هب سأب ال ايبدا

 ةممسلا نم اط ناك امةريشملا هذه تعاضأ ريثع عسانلا ذرقلا لالخ فو ٠



 ع غم

 .ديع ى كلذ ناكو .ىراصنلا نيب حباذملا ثادحإ ىلع اهمادسقأب « ةئبسخلا
 01418(4و 188ه 1706و 1766)ةنس زيي راكحلا(كب ناخردب ) و(كب تارون)

 ىف ةبآ ناك ىذلا( اشإب ليمامسا)دبع يف ( ةيدامعلا ) ةموكح تضرقناو
 ولعشا هلك كاذدعب هنكلو « ةمواقم دغأكرثلا مواق ثيح ةلاسإلاو ةعاجشلا
 رمألا (افمفص اعاق املعجو ماغل الاب ابمع مفادي ناك ىت أ ةعلقلا فسنب نال

 ةرهاست ان تناكو. دادعإ ىلا هب باهذلاو هيلع ضيقلا ءاقلإ ىلا ىدأ ىذلا

 لاوز نأ ىف كش الو. ةيداعلاب ةئك املا ةرمالا نيبو ( ةيناملساا ) خيش نيب

 ُذوفنلا لاقتاو رئاشعلا ىوق عضءضل ىلا ىففأ دق « هلله ةيدركلا ةرامالا

 . كرثلا تاوشاملل امم ناطلسااو

 ل

 ىذلا اهسيئر ىعدي و(قاليجواص)لايج امناد نكست تناك ةريشعلا هذه
 رأ- ذنم ةريشعلا هله ناب محي نأ ءرملا نكميو . ( ىناخ ) بقلب اهم ناك

 بسحب كلذو « ةيديملا (310598 انك ام )ةقطنم ىنعًأدالبلا هذه لتحم خسيرانلا

 « ةيودنلا اهدعاوت ىلع اهتاتفا>عو « قائسبالا ةغل نم ادج ةبيرقلا اهتحط

 لوقي . ةعدقلا ( دنز ) ةغا ىف ةدوجوه تناك فاصوأ ضعبب ظافتحالا عم

 نا« ةيتشدارزال اةيقدت سانا رثك أ وه ىذلا ( نودكاج ملو ) و ) ذاتسالا

 نوكت ىتا(( ةيمرأ )8 ةرمحىب وج ىف عقي(تشدارز ) ىنلا اذه نأ .طقضم

 نييركملا نابةلئاقلا ةيرظنلا كالتدي ثا كلذيف .( يركم ) ةطقنمل ىلامثلا هزل

 . سأر طقسم ىلا ءاج نييناربالا برقأ منال « بير الب نييديملا دافحأ مث

 تاجبللا عيج برقأ ي م ةغاب نوملكت من نع الضف « ( تشدارز)

 . ( تشدارز ) ةغلا « ةيناربالا تاغللاو
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 ةرييك ةكرعم ىق كرثلا مزه ىلا سابع هاقلا شيج مظمم ناك دقو اذه

 فاك ثيح « نييركملا دارك الا نه اهل م « ابي رقت (م د14 -ه164 )ةنسع

 كلذ عمو .قاربالا شيما ىف ةزاتمم ةناكمو عيفر ماقم امتاد َءريشملا هذمل.

 . ةريهشلان الد رأةريشع ل ئمءارعشو“ ١ اماعبجنتوذوفنلاو ةوقلابرهعن ماهل

 ناريا دارك نع ةذبن - و

 ةرشتنملا ةيدركلارئاشملا نع ءاهب سأبال ثاحبأ رك ذ نم انيهتن ا انه ىلا

 . ةعدقلا ةينامثملا دالبلا ءاحمنأ ىف
 ءاسحمأ ىف ةبراضلا ةيدركلا رئاشملا نع اًئيش ثحبلا اذه ىف رك ذنو

 . راشملا كالتب لوادج ةدع كيلاو . ةيناريالا داليلا'“



 جمع ج18

 ة:س ةقطنم وأ ىناريالا ناتس درك رئاشع - ١

 ىرخالا ةيعايتجالا لاو وحلا و قطانملا | ةريعملا |

 ( زاوهر ) ىف ةرقتسم ةريشعا ىماهوك

 دعصتو .( ورئاوج) ىف ةرايس ىهو«ةرسأ ( 4000 ) نوخابي| فاج
 :ذافنو نوطب ةدعاطو ( همدج لم ) ليج ىلإ فيصلا ىف

 نوسخمو ةيامو .زلا .. . ىبدلو « ىثالاكع ىخاني « ىدابق
 .نييناروكلا نيب ( واهز ) نم ةبرقم ىلع اهنم ةرسأ

 .(دابآ نيسح)نم ةبرق»ىلعةرقتسم ىهوةرسأ( ٠٠١ ) نوغلبي | ىدنم

 (لاراس) و ( وئابوه ) ىف ىهو . ةرمسأ 0٠٠( ) نوغلبي | يخابلك اا اا
 .(راود هرق)و

 | ( دانآدنغسأ ) فارطأ ىف يهو . ةرسأ ( 16٠١ ) نوغلبي (ىيعامساخي

 ظ ْ
 ١ »ا 0 ه»  ىهو. ةرسأ(١٠٠٠ )نوئلبيإ هش

 1 ا
 . ا

000000 0 
 :ةرقتسم يهو . ( قاليل ) ىف نكستو « ةرسأ (*0) غلبت | ازوثزامان

 2 3 هاه د » )١66١(> د

 دلال

 ظ
 ظ
| 
1 



 لح 4س

 2 ل ا ا أ 2 2 ىرخالاةيماجالالاوحالاو قطاملا | ةييهملا |

 دونت
 ظ ٠ ةرقتسميهو ٠ . ( قاليل) ف نكستو« ةرسأ ٠٠( "لونا نفاخ 1

 د ىف ميةياهنم مق «ةرقتسم ةرسأ(6 )غلبت دنهويلاب

 3 2 2, » ه(1ا+١٠) »ا جارد

١ 
1 
! 

 ةرايس 0 46٠( )د اكارو
| 

 ] هد( 7 روك اس

 ظ ١ د( 5-7

 »ه0 امك

 ل
 (1) ( خالباص) ةقطنم وأأ ( ىرلكم ) دالب وئاشه -

 رئاشعنم مثو « ىنايركملاوأ ىركملا مسماي نودوبشم دالبلا هذه ىلاهأ

 , "9 نوينس مهلكو ( قالوب ) و ( ىركم )

 قرعتسملا لصوأ (؟) . 1448 ص ؛  ج ةيمالسالا فراعملا ةرئاد )١(



 هلل 107

 ىرخالاةيعامجالالاوحالاو قطانملا | ةريعملا

 «نوسنلوار» لوقو ةرقتسم ىهو « ةيرق ( ١87 )يف نكسن
 ةرشم ممتاط نإوء ( ( هريمابا !ممايةفو رعم ةريشعلا هذه نإ و

 قرف قالو

 . اهفارطأو( ونشوأ ) ناكسو اذه . ةرسمأ( 00000
 .نوينس مباك | ( ارز )

 . لايجلا ىلإ فيصلا ىف دمصت ةنك اس ةريشعأ سابلب

 (مه.١ ص ةقحاللا ف ليصفتلا رظنأ)

 ةرقتسم ةميكشلا ةيوق ةريشع ىهو .ةرسأ (144) غلبت دوُكنم
 . سابلب نم ةقرف ىهو . ( خالباص ) ربت ىلع

 ةعيدقلا ناجيهال يف اهمايخ برصتو ةرقتسمةرسأ ( 0 ) غلبت
 558 ناريب
 , ساولب نم ةقرف ىهو 4

 « ةديدجلا ناد_يهال ىف ةرقتسم ةرسأ(١٠٠) غلبت

 ( ن هوال )و(هشيم ىدرب ) ىلع محتو (هوسب ) ةدلب اهزك رم

 قرم قيرف ًاضيأ ( ونسشا < هنشاو ) زودلس يفدجويو
 ٠ سابلب نم ةقرف ىهوماملا

 مام

 )١7٠٠٠١( لإ هنابو زقاسو سابلب ادعام ( ىركم) ءاول ىف رسالا ددع نوسنلوار

 قرذلا عم قيقحلا دادعتلا نكلو . ًابيرقت فلأ ةيامب مهسوفت دادعت ردقو

 فلؤملا ٠ ةمسن فلأ ىتيام ىلإ لصيدق « ةريخالا ثالثلا
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 ٍ يرخالا ةيعامتجالا لا وحالاو قطانملا |  ةريعملا

1 

| 

 : ءاتعلا ىفو( هتزو ) ىف شيصلا ىف وميت . ةرامسس ةرمم غاج ول

 . ةيناربالا دالبلا ىلإ ليحرال نوءسيو ( هوك ) لبس ىفأ يركشخاك

 ٠ ( تشدرس)ةقطنم نطقت «ةرقدس» ىهو. ةرسأ( ٠6٠ ) غلبت كورمك

 و ( هتزو ) نيب ىتلا ةقطنملا ىف نطقت ىو »(د6) د ىف هسوس

 :١ نوطبلا هذه ىلإمسقنتو . ( ليدنق لبج ) و ( تشدرس )
 | ةدلبو اذه. نالآ نالاز» « ىراد ؛« يراكيلم؛ يحارب

 . ةرسأ نوعبسس ابيفو ( قال 1) زكرم ىه ( شوتي)

 | ةرس .ًاةيامسخو فال ةثالثاهق ٠ .حاون نامت اهيعبتت لةةسم ءاضق هناو

 | تيب ةأمامت (هناب)ركرم ىفو.ةيرق نيعب دأو سمو ةيام ىلع ةعزوم

 (0ءاشنامرك دالب رئاشع

 ىرخالا ةيعامْجالا لاوحالاو قاانملا | ةريشملا

 (ورئاوج )و ( تشديهام) لبس ىف ىهو ةرسأ( ( علم ىناجتس
 .انثإ مهوطب ةدعو .(دنولأ ) عبنم ىلإ ضرصلا ىف نو.هذب

 قح « دنوهخروس ©« دنهوهميس « نايلاد « ىلالاج : ةرشع

 نوفابي نويلصالا نويباج:سلاو .خنا .. .« ىناخ رظن
 | ىهو نييباجنسلا ةيامح فل ئابق كانهو « ةرم“ "1 يو (

 |فاجلانم ( ىذارب)وءرولانم ( دنو يت 0و( ىزاوكدأ)

 فلؤملا , ١٠١8 صان 2 ج ةيمالسألا فرامملا ةرئاد )0(



 - خوة د

 أ ةريكلا ةريثملا هذه سيئرو . 00

 | ةيناربالا ةموكحلا لبق نم دودحلا تاوق دئاق ؛ هسفن تقولا ىف

 1 اهو «دالبلا هذه ىف راشملا ىوقأو مظعأ نم ةري_شع ناروك

 ! « ىريج زىلاك« ىنايب ىلءىف املاك« ىهي رين ء هراوبك : ةريبك نولعب

 ( هلودناك )ذأ ربظيو «ناروك» وه ةريشملاهذهزكر هو. وهزيو

 1 نالجابو « ىنايبفرسثل ةرواجم ىعو . ناروك نه ةريشع اضنأ

 ١ . (باهز) ىلامث ىف ىلاجتسو

 رايقس و

0 

 . يهزرين « تدكر وك : ناقيرف كيوك
: 1 

 0 ٍإ

 'نونكسي نآلاو .ةعدقلا( جارها ٠ ) ةريثع دافحأ امن حجارلا دن هوأرباب

 : ىرغلا بونجإلا ىف عقاولا (ورا) لإ آل ةيبرخلا لوهسلا ىفأ ٍْ

 ْ «ةركألا

 اذه ىلاهأف . ةيرقنيتسو سخوةبام ىف( روكن وس) ءاضق قمع ' ىايلوك
 ةجطو . زك رملا ىف ناكرتلا قاكسلا ادعام دارك أ مرلك» انقلا
 ةجبللاب ىعدتو . ةيجمامركلا نهم ةيرف ةري علا هله

 . ةيهاشنامركلا

 (ع")



 رو 46٠ -

 ىرخالا ةيعابجالا لاوحالاو قطانملا | ةريشملا

 ( دن رك -نيريشرصق) قل رطفا رطأ ف ةرشتنم ةريبك ةريشع ىه  ربلك
 . ( يكوج )ةيرقامتةطنع سساو ناص ةعلقىلإرجاه اهم قيرف
 .©6 نوسنلوار 0

 . ( ناليج  ناليك) رهن ىبرغلا بونجلا ىف مرت دنو.دحأ |

 لاوحأ ليصافت هنم قتسن ردصم ىلع رثعت ل اننأ فسالا يعاود نمو

 ناكمإىف هنإ« لوقي «نوس 2 رجيملازآكلانهام لكو ؛ ةيهاشنامركلا رئاشعلا
 ءادشالاامهاجر نم ةلايخ فال 1 ةيناع“ زبمت نأ رهلكلاو ناروكلا ىلر يشع

 نيةريشملا نيتاه ىف رسالاو تويبلا ددع نإ لاقي نأ ءاذه ىلع نكميف

 (ونيباد) قرشتسملا لوقيو . تيب فال ةينامثو فالآ ةتس نيب حوارتي
 . دارك أ اهدارفأ بلغأو ؛ دالبلا هذه ىف ميقت ةريشع نيعبرأو اعبرأ نإ

 رثافعنعةبهسم تامولعمىلع ( نوسنلوار )و ( نوزرك )اباتك ىونحيو

 (؟ - ج ناريإ ةلمسمو ناريإ ) هباتك ىف نوزرك تامومءف . ( هاشنامرك )
 :ىنأي امف صلختت «هاشنامركهو «هنس هرئاشع نع

 ( نالدرأ ) هنس ةلايإ رئاشع

 02200 ىرخآلا ةيعايجالاو ةلاحلا قطانلا 0 | ةريفملا |

 زقاس ءاضقب ةرقتسم ىهو ةرمسأ ٠( ) غلبت رهلك

 .وتاواه» ه١ ه ه(000) : وكوليت

 53 د »8 » ه(600) ' ىخابلك |



 تا علا

 حبس سس لسلام 4 لباب كش سل سس للعلا ب

 . داباردن ةسأ ءاضقب ةرقتسم ىو ةرسأ( ٠ ) غلبت ب اممإ] خرم

 2 2 د 2 8 00 هشيرو 5

 دابا نسح 2 0 2 (ةه..)د ىدنم

000 
 ى*اربج دو هليب , 28 2 (م..)د 1

 ا و كسب ممم تحسس سس سس سساسم ١ مع سس سيو سم اسم مس

 يال ل ا حوا
 قاليل 2 » ه» (.0)»| ىبهكروك

 2 2 » ه» (060..6)دإ كل

 ةيدركلا هافذامرك رئاشع

 نوشيعلو . نورايسو نورقتسم مهف . ةرسأ(© .0) رهلل | فأل ةياجألا لاحالا ياو كش يدق ] 2 ىرخألا ةيعامجالا لاوحالا رئاسو ةقطنملا ا

 .ةقطنم ىف نوميقي ءانشلاف و ىرغلا ( قاتسرول ليج
 . نيريشرصقو باهزا أ



 تلة اجللا لاوحألاو نطاق 3 !ةريشملا |
 َت تقديهام لبس ف. نذورايسو نورقئتسم. ةرمعأ( اه( غلبت | ىقاجنس

 .هاشتامرك ىرغو

 |ةقطنم نيب ام نورايسو نورةدسم . ةرسسأ 0 5-3 ) غلبت |! ناروك

 !1 . (ذاخ نيشن نوراه )و (تشديهام) |

 | ةئطنم ىف نورايسو نورقتسم . ةرسأ ( ٠٠٠ ) غلبت ىدنرك
 ْ : دابآ قوراهو « دنزك

 ١ فارطأ ىف نوراي_سو نورقتسم . ةرسأ )6( غلبت | جنيموإب
 ا .دنرك| دنوةهلالج

 : . نورايسو نوزقتدم : ةززمآ ( (٠6 غلبت هنكن ز

: 
 ٍْإ ,١ 0 3 0 هل »| دكنوامه 2

 مافتامرك لاف ىف 2 د م» (؟وه.) د و7

 ءاعنامرك يرق ىف 1 م٠( . لركن

 أ . ةيب رغلأ ش 1



 ا ع واب اس

 ببسي سس
 ىرخالا ةيعامجالا لاوحالاو قطانملا |ةريشسلا ٠
 هاشئامرك قرش ىف نورقتسم ٠ .ةرسأ ( ) غلبت دئوةلالج ا

 . نورقتسمو مث . ةرسأ ( 7٠٠٠١ ) ثالئلارئاشملا هذه غلبت | هراكناوش

 (اخرك )مبانعوهاشنامرك نم قرعثلا | ( ناليله )| بونجلا ىف نورايس مثو. ةرسأ 6 )٠ اهدادعت غابد نال واح

 ةرمأ(١٠٠٠) غابت| روكأ
 هرم (معوءمب) - عومجملا

 ارم ةقرف ةروك ذملا ناليله ةريثء روك ذملا قرشتسملا دميو اذه

 افلا نيعلدأ ءاهز مددع لبي.« هاشنامرك ةةئيدم ناكس نإ لوقيو ؛ رولللا

 .دركلا نم مهمظعم

 (44صناتسزوخ ىلإباهزلا نم ) ىعدي هك باتكى(نوسنلوار) لوقو
 ددع لبي مدقلا ىف ةقيرع ةريشملا هذه نإ « رباك-لا ةريشع ص وصخ قع

 ةيناربالا تالايالا ىف مهمنصأ براقيام رشتناف . افلا نيرشع اهتويب وأ اهرمأ

 ىعو .سورغاز لابجب ميدقلا ىلصالا اهنطوم ىف رخآ آلا فصنلا ىو ىرخآلا
 رسالا ددع غاب لوالاذ ( ىروصتم « ىزايهاش ) نقيداسأ نيمسقملإ مسقنت

 ه تشديهام )ةقطنمىف لوالا منو ٠ تيب(2*+٠ )قاثلاو ثيب )١٠١( هيخ



 - همه

 . ( اليك )فارطأيف ىتاثلاو ( ىلدنمو؛ هاثئامركو

 0( ناجيبرذا دالب قد #

 سرلا رب نيب امف ( طارارآ ) لبج فارطأ ىف ميقن رئاشع | ناليم ْ
 .( وك ام ) ءاضتب ( ىنيلاك ) فارطاب ( راكوس ) لبجو | ولنارضخ د
ْ 
 تال مم سس
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 زئاقع نم طيلخ نع ةرابع ىهو .ةرسأ(١٠7) غلبت | زودلس |

 . <« ىركملاو « شماملاو ؛ ازاؤئا ا

 ا

0 

| 

0 
 . ( زاريش ) نم انه ىلا تمدق . ( ساماس ) ءاضق ىف ةريشعأ 2ك ظ

 تاس ااا هس رد سوس هد عشم هع هموم طوسس ب مح ةسططما

 قاري نوم ( هاش لد حتف )اهلقن . ةوسأ ( ٠٠٠١ ) غلبت ىدوادرك
 : . انه ىلإ

 ناتسرول ىف - ه

 < قرف نامتو «نيمسق ىلا مسقني ىروللا بعشلا نا ( هدي رك ) خيدات ىدي و

 ٠١ه وم# ص 1 ب ج ةيمالسالا فرلعملا ةرئاد )0( :



 هس جوه د

 < ناسرآ « ىهاس رئاشع ناو . ةريشع رثع نا كالذ قوذ كا_:ه ناكو

 . لصالا ةيرول نكتمل نكلو ؛ةيروللا ملكنت تناك « ىبيب .« كذآ

 ىول ؟هوك ءىناسامام:ة ريب ماسق أةعب رأىلازومسةد,نويلا اروالاواذه

 ٠ ىلصارول « ىرايتخم

 رئاسو سرفلاب ىلكلا مهطالتخال ًارظن « داركالا نم ةفئاطلا هذبف

 . اريبك ابداقت « ةيسرافلا ةمللا تاجبل عم مهتجرا تبراقت «ةيناريالا رئاشملا
 ' ةيد ركلا مهتم ودأو ىلصالاىوقلا مهن ايكب نيظفتحم نولازيال مهف كاذ عمو

 ىلا مقلي ( ىنسح مام ) قياس امام لاوهو؛ ةميرالا ماسقالا هذه ريكأو

 . ىمتسر ؛ ىرازنمشد« ىديواج « شاكإاب ء نوطب مرا
 . ىكج « يواب « ىراجافا : ماسقا ةئالث ىلا مسقتيف ىبواكهوكلا اماو

 مسق نا الثف . قرف ةدع ىلا مسقني ةريبكلا ماسقالا هذه نم مسق لكو

 عبراذاىنعأ « ناكرتلا نم اهن» عبرأ . قرف عسن هنم تأن ( ىراجاقآ)
 . ىدركلا ىروللا ( ىراج افا ) مسق ىف اهسفن تلخدأ « ةيناكرت رئاشع

 .كنل تفه « كنلراج : ناتريك ناتقرف هنم تأشن ىرايتذبلا مسق اذكو

 نيب امف ىلوالا ةقرفلا نكستو .ادج فترالا ةيوق ةريخالا هذهو

 نطاو٠ نأ ( وصود ) قرشتسملا ىربو .(ناك,اءاوكك )و ( درجورب )
 نابفصا « رتسوش « هوكدرز « هوكزيس فارطأ ىف ةنئاك ةيرايتخبلا رئاشملا

 . ةمدن فلا ةأفاالث وأ ءتيب فلا ةيامب مهسوفت دادعت ردقيو . هاشنام و

 ( ردروك : باتك )
 «هلسلس؛نانلد ؛ ناخرت : قرف عبر هنم تأشن ىلصال او وللا مسقو اذه

 عورف ةدع ىلا تعرفت « حاحفا ( رول ) ةريخالا ةفرفلا رئاشمف . اوب ريك الاب

 (دنهوهكيربد) عرف نأ ربللو خلا. ..دنوهكسودن وكبر د لثم «ةماه ىرخأ

 ٠ ( ريمأ ريم ) بقل اهءامعز ىلع قلطي ذا ىووالا بعشلا لصأ وه



 خوال ال

 «لامعأو ةحالف لهأ مثو «ذاتسرولب ( ىلسالا رولا ) ليفلا قيرفلا ميةيو
 ىلا نومسقنيو . ةمسن فلا نينامث ىلا فلا نيسمح نم ماعلا مدادعت,ر دقي
 ةرماع عبس هنم تشن اههنم دحاو لكو؛ هوكشيإ ؛ هوكتشي : نبي ربك نيمسق
 .[وصور].ابيرقت ةريثع

 « دنواللا دبع : ىتأي امةيروالا رئاشعلا هذه ( ناينوج ) ويسملا بترو
 دتواحاب « دتوارهز « رابزهرو (دنواسيك« ىف دنواكاك« دن واخيش.

 .دنو هدهعس « هنكذز « ىريمز هرق « فام « روبلك« دن ويلح

 اضيأ مو ةريبكلا ىروللا بعشلاماسقأ نه مسق اضيأ ةيكللا رئاشعلاو
 ١١و١١ ص كلانلادلجلا ىف(ةيمالسالا فراعملاةرئاد)ىفدروو . حادقأ داركا

 00 ( كل )مساب تيمس اذلف «ةمن فل ةيام نع ةرابع لصالا ف تناكابنأ
 يئاشملا ةيقبب تاعلتخإدق ( ناتسرول )ىلامث ىف نآلا ةنكاسلا رئاشملا هذيف
 هذهرىلا لامثلا نم لصالا ىف تمدق اهمأخيدانلا قايس نه ربظيو . ةيروللا

 ةيلاحلا اهناماوم ىلا تلقت رئاشءلا هذه نإ (ونيباد ) ويسملا لوقيو . تابجلا
 لوةيو.اههتكوشرسكو (ناخنيح)ىلاولاذوفن ديدحتل(سايع ) هاشا| لبق نء
 و( نالجاب )و ( نافلد ) و ( هلدلس ) ما-فأ نم الك نا هسفت قرشتسملا

 . ( كل ) نوطب نم اناب ناك (') ( هلك ويدنز )و ( فام )و ( دنز )
 ةقرف ( زاريش ) ىلا همايأ ىف لقن دق ( دنز نا ميرك ) ناكدقو اذه

 ديضمت ىبعاتمدقأ (نالجاب)ةريشعوةريشعلا هذبف . هبن ابن وكتل ( دنو هنارراب)

 فلؤملا . ( فلأ ةيام ) ىنمب ةيسرافلا ةخالا يف ( كل ) ظمل )١(
 ةقرفلا هذه ءانب أنمدنرلا ناخ رك نإ ( ردنيش )قرسشتسملا لوقي (0)

 ارتم وليك نيئالث ةفاسم ىهو( يراب )؛ نآآلا ةفورعملا ( ايراب ) ةيرق ىف دلوب
 فلؤملا . ( دابآذاطلس ) قيرط ىلع ( دانآ تلود ) نم



 ل عةالاس

 . (ه١157؟) ةنس ىف ةيدنزلا ةموكحلا ءايحال « دنزلا ( ناخ دم ) :دعاسمو

 ريك ادابطضا « ةيكللا رئاشعا نم اهريغو ةريشءلا هذه تدبطشا اذلَخ

 هاضقلا داكو .نارباب ةيرجقلا تاموكحلا دبعف ديرشتلاو تيتشتلل تضرعنو
 نيدآلا ىوس دحا اهم جني مل ثيح « امات نوكي نأ ةيدنزلا ةريشعلا ىلع
 . ( نيقناخ ) ىلاو> ةبراضلا (نالجاب ) ةريشعني ءافتخالا نم اونكمم

 ( قامرفو رود ) ةيحات ىف ةيلالا ةيدنإلا رئاشعلا نم ضعب نلةيو

 نكسن ةيلاحلا ( ىفام )رئاشع نض.ب و.« هاشنامرك نم قرشلا بونجلايفو.
 رئاشملا نم اضع نأ « ( نيوزق ) و ( ناربط ) و ( نيماراو ) قطانم ىف

 ( نام .وا ) .:انم لك ىأر ىلعو . ( سام ) ءاضق ىف دجوت ةيكللا“
 ةدع قرف ىلا ممقنن نات-سرولب ةيلاحلا ( كل ))| رئاشع نأ ( وينبار) و

 ىلارما ناهريتو ( ةرسا 147٠١ ) نافلدو «( ةرسا ٠0٠ ) لس ء ىهو.

 رسالاو تويبلاددع عومجم غلبيف . (ةرسسا فلا ) دنولادو «( ةرسا ١هم< )

 ( دنوهناريإب ) نم ممق ىه ىتلا( دنولاد ) نكستو .ةرسسا ( اذ ر ٠٠0 ) اهمذ-

 ( ةاس) ىقريشع نم لكب رضنو (دابآ مرخ ) قرش ىف هذه اهلميسق عم
 (ناخرط  ناهر' )نطقتو . ( هواخ ) و ( راتقيلآ1) لوبس ىف ( ناملاد ) و
 ٠ ( ةرميملا ) اراعاس ربل ىرسيلا ةفضاا ىف

 قرعشلا لامثلاو لامشلا ىف قت ( كال ) رئاشع نطاوم نا لوقلا ةوفصو

 نالاو .اضيأأ ( ناتسكل ) مما مسقلا كلذ ىلع قلطي ثيح ( ناتسرول ) نم
 و ( ةلسلس ) رئاثع ةسايرب « ناخ ىل-ءرظن » مو (ماؤ)85 ةنس)“

 نمو (قح لهأ) نم امهاناك ناتريخالاو ( ناخرط  ناخريت ) و ( نافلاد )
 . ةضفارلا ةعيشلا '

 رئاشملا دادمت صوصخ ىف ( ةيمالسالا فرا_ىلا ةرئاد ] ىف درو

 5 « أي ام ةيناتسروال“-



 - وم ح

 ٌمروك ذملارئاشملا دادعت ( م امهه) -ه 1؟94 )ةنس .( نوزرك ) ردق

 .هيواكهوك(4١ر٠٠ )وةيرايتخيلانم(١7١ ٠٠ ٠)اهتمءةمسل (؟؟١51ر365)و

 .هوكشيي ممق ( وندبار) ردق (م 1504 ) ةنس فو . ليف (؟١؟ 20« )و
 ىلاهأ هسنت ردصلا مسقيو . ( هءرد٠٠)ب هوكتشيب ممقو ( 1"«ره٠ لب
 <« ىناس همام ) ريبكلا روإلا : نيدسق ىلا ةجبالاو ذا ب -ي ( ناتسرول )

 . (ىليفلا دوالا ) ىنءأ ريخملا روالاو (ىرايتخم « ىنواكهوك
 لاق لبةيسرافلا ةخالاب ضعيلا اهمش دق نيءستاا نيذه نه ىلك ةنلو اذه

 ىتلاتاودالا دوجو ىفو قطنلا ف ىظفالا هباشتلا ضعبل ًارظن ابعم اهداحمأب

 ةفيعذ « ىوعدلا هذه نأ ريغ . نيتذللا الك ىف ماكلا رخاوأ دلت
 . صيحملاو سردلا ىلا ةديدش ةجاح ىفو ًادحب

 اهنم رثك أ ةيدركلا ةغللا هبشت نيمسقلا نيذه ةغل نأ حبجارلا نأ ىلع
 ةلوهس لكب ضعبلا امن عم ناهاهني دوالاو دارك الا نال « ةيسرافلا ىلا

 . [ ناسالا ثحبم راظلا ] روللا عم سرفلا فالخم

 نع (م1885) ةنس ىف نوسنلواررجيملا اهب ماقىتلا تاساردلا نأ امبو

 : ىتأي ايف اهصخانف قيبةدتلاو مظعلا نه ةياف ىف ( ناتسرول)

 ( كدزبرول ) ىرايتخبلا رئاشع

 ملذانملا و نكاسملا ارسالاو تويبلاددع اهقرف |ةريبكلاةريشملا
 اءاتقلا ىف | فيصلا يف ةريشملا | ةقرفللا

 ات ورع وااكلاب اج | 46 ”لامو ىالوأ

 الرين 1 ىدعا

 اةيونجلا روخاليس | ظ ٠.٠" دنوىرايت#| كنل تفه

 اىلاةدتمملا لحم رابج 4.60: قرود ا ا/لووو



 عهد

 اهقرف ةريبكلا ةريثعلا

 ملتشلاف افيصلا ف ةريشملا ةقيف
 ! لوهسلا ظ 60| ىسروت5

 .ةيبونجلا |٠60١| قوبس
 | ةدتمملا نوديرفا ميوءثمإ] ١١٠*ا هلاسدو كنلرابج ْ

 ماد) ىلإ | [0٠0 ىلوكوم
 | ( زمره هوا كنو ىمذم

 ىبناج | 1 4... ىالاز
 «ريسم رك ْ

 رتشش 00103 ىباواب |

 10 20000 ؟٠.5 هولاشوكادوا

 0 تود |

 لايج ظ ىوناج

 ا! لونو |تفكنوم 46,0 ريس رك

 ىداو نامودنك| <... ىوناخ رئا.ةعلا 0

 "ل نادوكلا نافادرواو' | راسالو هن ىرايةخباةعباتلأا
 دلو هيب و 5 را

 ريم

 .ةيعامجالا ةلاملاو دئاقعلا نع لوقيف هئاحبأ قرشتسملا اذه لصاو» مث

 : ىلا ام رئاقعلا هذ

 .ىلع) دافحأ نه « ناخ ىتأ دم د وه رئاشعلا هذط ماعلا سيئرلا نإ

 ,ىذلا وه اذه ريبكلا هادو .( كنا )ةريشع نهو6 ريهشلا ) ناح قادره



 هس #غ"5و

 اذه ناخ ىتت دم>ف. ( هاش ردان )لتقمدعب ةيناريالا دالبلا ميمح ىلع رطيبس

 « ةلاسبلاو ةعاجشلا نم ةياخ ىلعو « رومالاةياردو لع وذو فقثم لجر.-

 دنجي نأ هناكمإ فو «عيججلا نم بوبحم وهو ىئبني [؟ ةسايرلا ةفيظو ىدرث»

 .ىنغلاو نارمعلا نم ةياغ ىف هدالب و . ةجاحلا ىدل ةلئاقملا نم افلا رشثع ىنئا

 ةعساو ىضارأىلء اواهح ثيح.رارةتسالاو نطونلا ف ةذخآ اهف رئاشعلاو-

 يذلا ناخدلا ميم. ةديدعىرق اهب اوأشنأو ( نوديرف ) ةيج ىف ةينغو-

 تاراجترئاشملا هذطو . ىضارالا هذه لوصحم نم ( ناتسزوخ ) ىلا بسنع

 :تامسأ ف ةدعاو

 (كنلرابح)ةريشع نيبو( كنل تفه )ةريشء نيب ةرمتسم لقالقلاو اذه
 روللا نم قرأو نس>أ ةري.ثءلاب ةصاخلا ةيعامتجالا ةلاا نأ للا ىفو . امئاد

 نأ الا ةملسم تناك ناو رئاشعلا هذه نأ ةينيدلا هجولا نمو . كوجوكلا

 (ىجأإ ىلع ) بهذمل مارتحاو ليم يأ اط سيل كلذ عمو . فيعض اهمالسا
 . هاوميمي نوداكي الو

 تاجبللا رئاس نيبو اهنيب ريك قرفلاذأ ريغ « ةيدرك ةجطرئاشملاهذه ةنلو
 رئاشعلا نم ةريشع لكل نأ عقاولا يفو . ظفلتلاو قطنلا ةبجو نم ةيدركل#"

 ةيدايتذيلارئاشملاذأ بررالو. اهب ةصاخ ةحط ( سورغاز ) فارطاب ةنك اسلا

 . ةبالصلاو عبطلا ةظاظفو ةدشلا نم هيلعمال لائقلابحو ةعاجشلان م ةباغ ىف

 ةيعمج ) لج يف هرشن هل لاقم ىف( نسليودلونرا ريسلا ) ماقماقلا لوقي

 : ىنأي ام يرايت رئاشعف ةيريمالاةرسالا نع(م 5١*8)ةنس(ىطسولا ايس"

 ةبسن ةرجش ىذلا ( نارك ادخ ) ىعدي ذئنيح ىرايتخبلا سيئر ناك

 : أب اك
 ااخليا ناك ىذلاوه )ناخ ىتت دم نب ناخ اضر ىلع نب( ناخمرك ادخ)



 . قامز نب ناخ نسح نب ناخ ىلع حانف نبناخ نسح نب ( نوسنلوار دبع ىف
 :: عبرالا(لعرارج) قرقىدحا اذه ( سرايك ) و . ( سرايك) ؛ بقلملا ناخ
 ئامز ) نأ ةيلحلا تاياورلا نم ذخؤتيو .( رايك« رال « جوازم * لح دابج )

 .نيطاسالا ىف روكذملا ىلاريالا كاملا (ديشجج) ةلالس نم ردحتي اذه ( ناخ

 : ىنأي ايف صخلتت ةرامالا هذه خيرات ةبقبو
 .ةيناربالا ةموكحلا هجو ف نايصملا ءاولءام تقوىف (ناخ ىتت دمح) عفر

 ,سيئرأ رماث )خيشلا ىلا ءاجتلالل هترطضا ةيوق ةيركسع لمح هيلع تدر
 هل تربد ةديكم ءارج نم ناربط ةموكح ىلا ملس هنأ ريغ « بعك ىنب ةليبق

 نجسلا ىف هب# ىفق ثيح ناربطإ قودسأا بهايغ ىف ج زف ؛ ةميظع ةنايخم

 ازريملا هدلو ىلا كلذدعب ةرامالاو ةريشملاةساير تلقتناو . ( م1441) ةنس

 رلقتنا ىت> ائيعف اًئيش ( كملراوج ) ذوفن هدبع ىف لاز ىذلا ( ناجافأ )
 . ( كنلثنه ) ىلا هكح رخاوأ يف كلذ

 ,(روكردي>)دافحا ىديأ ىف ( نسليوريسلا )دهعىف ةرامالا تناكو اذه

 :« بلاغ ) هنبا زاح اه ( ردي> ) دعبو . ( ىباواب رهاظلا ) ىلا, ةقرف نم

 .دافحأن م( ناخ حلاص )ناكو . ةيرايتخبلا رئاشعلاقرف نم ىرخأأ ةقرف ةساير

 .مههجوذوامب ةدع دعبو . د:طلا هوزغ ءانثأ ( هاشردان )ةيعم ىف اذه ( للاخ )

 ,رئاشعلل سيئر « ( ناخدازآ )ناخ دسأ نبا وه يذلا ( ناخ ىلق رفعج ) نأ
 ,نيتريشملا ءاسؤر دودج هيف كرتشي ىذلا وه اذه( ناخدسأو) . ةيرايتخيلا

 1ذه ناخ ىلقرفعل ناروسج نانبإ ماتدقو .( كنل تفه ) و ( كنل راوج)

 ,نسح ا امهدلا ودعب ةسايرااءابعاب( ناخليا ىجاح ىلقماما)و (ذاخ ىلقنيسح) اهو
 .ةساير ىف( ناخنيسحدمم)و (ناخرايدنفسا ) امهانبا ماق امهدمبو : مايقلا

 616(٠4)ةنسيفناخرايدنغس' تامّدقو .ةموكملا اهيلعشقداص ىتلا ةيناخلبالا
 نيتنسةدع كلذدمب تام(ناخ نيسحدم) نأ كءةنس نيثالثهتساير تمادزأ دعب
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 حا 814

 ءاصحا نم 1_خوثي هنإ « هلودج نم رخآ ناكم يف ( نوسنلوار) لوةيو
 (؛هرء.٠) غابي هوكشيي ىف رسالاو توييلا ددع نأ ؛ ةريبكلا رئاشملا

 عومجلا نوكيف ٠٠ ) ةعبانلا رئاشعلا يفو )١6٠0٠٠( هوكتشي ينو

 * تدب كلا نيتس( ٠ ر.٠٠)

 درفنم لقتسم سيئر كحوكلا رول سيل « قرششتسملا اذه ىأر ىلهو

 ىلا ةريشعلا ميج نوؤدب نوموقي ( لامثو ) ىرقلا دمع نم ةدع نأ لب

 شيعت ثيح ءاياك اقارتفا ىرخالا رئاشعلا ةرادا نع اهموؤوشو اهنرادا قرتفت

 (هوكتشنب )ىلاوو اذه .(نويسراديف)ةدحتم ةارادا لكش ىلع ةريغملا هذه

 .موقت تاهجلا هذه يفو .كولملاو:ماكحلاذوفنك ميظءذوفن ؛هدادجاو هئايآ لثم

 .باشخالا عاقب مهتاقوألاجرلا ىذعو .مهنوئشو لاجرلا لامصأ بامنأب ءاسنلا

 . ةيشاملاو تاناويحلا ىعرو موحنلا لمحو
 [ 1٠١6 1١٠١ ص ناةسزوخ ىلا باهزلا نه ]

 يك ةيروماكلا هللا نم ةسبيرق ةيدرك ةجبلب ملكتيف ( كل ) مسق امأو

 ةيكللاةجبالاملكتت « نالياحو هاشنامركدودح فارطاب ( ىكهام )ةريشع نأ

 ملكذت « هوكتشي ىلو:ب ةميقملا ةيدركلا ( تاهوش ) ةريثع نكلو

 ْ . ةيجامركلا ةيدركلاب

 سلا قارنلا خ5

 (درجورب) فارطأب نأ اكن (مراط) نم ةبرقم ىلع(ولدابنأ) ةريشع ناعقت
 . (دنو هناريب ) و ( تايب ) اتريذع نكسق



 د ا جوهادسل

 سرافب - ا/

 ميظع بناج ىلع ىهو « سرافب ( هراكنابش - هراكناوش ) ةريشع ميت
 ( سرا دالب خيرات ىف ًاماه ًارود تيعل ثيح . ذوفنلاو ناطاسلا نم
 . اهمساب ام ةلقتسم ةموكح سيسأت نم « امتقو يف تنكمت ىت> «( نامرك ) و
 مراط « كروب « ناناباتسيا « ناكراز ) دالب ىلع ىوتحت ىتلا ةيلاحلا اهتقطنف

 ( زاريش) قرش نم دنت ( در#باراد «رالءزينور « موروك «زبرت « اريخ
 ىلع يهو . ىءرافلا جيلخلا لحاس ةياغل اهئاطلس لصإو ( درونجب ) ىتح
 نا مزاي اهدالب ةعس بسحب و . ةراجتلاو ةعارزلا ف قرااو مدقتلا نم ةياف

 . ةرسأ فلأ نيثالث نع كلذ لقي الف « ًاريبك ماعلا ابسوفت دادعت نوككي
 « ىبوزراك ءىنامار « ىليعامسا : ةريبكق رف سخ نم ةفلؤم مدقلا ىف تناكو
 دافحاو ةلالس نم اهءارمأ نا ةريثعلا هذه معزتو . اك اش ؛ ىدوعسم

 ( ىناكاش )قيرف نكسيو اذه . ةيناساسلا ةلودلا سستم ( مشوا

 ىاماد ) قيرف نأ ىلع يداتلا لديو . ىمرافلا جيلمخلا لحاس ىلاوح

 «نامركدو «هراكنابش» ةموكح سستم (هيواضف) ناكو . اهلكق رفلا كلت مثأ
 ] ؟ < ج ةيمالسالا فراعملا ةرئاد ] . ةمبملا ةقرفلا هذه نم

 « نامرك » دالب قف-4
 ىلع رثمثمل انكلو « ةرايسلا ةيدركلارباشعا نم ضعب « نامرك » ىف مقت

 . رداصملا نم ردصم قف“ اهنع ثاححأ

 «< ناربط » دالب ق- 9

 ةريشملا هذه نم اقيرف نا اك ء ( قاربط ) دالب ىف ( كو زاب ) ةريشع نطقت
 . ناربا دالب ىبونج ىف دجوب

 فيلل



 مسلس ياا

 ( ناليج - ناليك ) دالب ف٠

 ولن ارقابق ؛ قرف ةدع ىلا مسقنت ىتلا ( ولرمح ) ةريشع ناليج ىف نكست

 لبق نم تاقن اما لاقيو . واناشب 6 وانالوكهاش وارد اهم « واناكمت

 ٠١[ صىطسولا ايسآ لع ] . داليلا هذه ىلا ناسارخ ميلقإ نم ( هاشردان )

 ١- ناردنزام هدالب ىف «

 [ ردروك] . ميلقالا اذه ءالاح اهاقرأو

 » ناسارخ » دالب ىف - ١

 «(وان ارمعز_ وانا رفز)ءولداش رباشع (درونبي)و (دهشم ) نيب امف دجوتو

 . ةيوقو ةميظع ةريشع ىهو «دودلا مايا نكست (وانارغعز ) ةريشعف . ولرمع

 ( ىكدوج هرق) و (كزكشمج ) ىريشعنع تامولعم (هاشردان) خيرات ركذيو

 . ةيناكرتلا رئاشملا دض امهلمعتسي نا ( هاشهدان ) دار ثيح « نيتيدركلا

 « ناذمه هدالب ىف - ا“

 ٠ دالبلا هذه ىف ( ناقزوجلا ) ةريشع ميقت

 ايسوريف درككلا
 « (ذاليز ) ةريشع نم قرف عضب « نامي ابةينمرالا ةير وهججلا ىف ميقت

 .هباتك ىف ( جيليرف ) روتكدلا لوقيو . (ديزياب )ةمطاقم ىف ةريهشلا

 مقت (ىونا ) ةريشع نم ةرسأ فالآ ةسخ وحن نا ) و ص رادروك )



 ل عاب ب

 ةيرووجج دالب ىف دجوب كاذ ىلع ةوالعو . ( ناثي رآ ) نم ةبرقم ىلع
 (هجنكلوبتبا زيل 1)ةيالوب ةيدركلارباشعلا نم ضعب ةيسور( ناجيب رذآ)
 تلأتي ٠ ثيح ؛ شارأ « ليئاربج# ريشلاو> « روز هكنز دالب ىف ىأة ةع دقلا

 نم ةريبك ةعاجج( هخسخأ ) ةقانم ىف دجو»و . لقتسم هاَضَق 55 اهنح

 ٠ [ رادروك ] . نوعراب عارز مهلكو ةيحان ةرشع عمن ىلع ةعزوم داركالا

 ىلتيلاو نأتسج ولبيف ى ركدكخلا

 ةيدركلا راشعلا مظعأ يه ( ىئوهارب  وخارب ) ةامسملا ةريشعلا نا

 نه اهتقطنم دتمتف. ( تالك) ىلاوح ةقحاسلا اهتيبلغأ ميقتو « دالبلا هذه ىف

 اهدادعتناكناو اذه .اليم(550) نمبرقب ام ىا ( الب_سال ) ةياغل( تكا

 ىلخادلا كحلاو . اناطلس ىضمأو اذوفن مهنم ىوقأ ارنا الإ « جولبلا نم لقأ

 ههه سيئر رمأ ىلا دوعي 2( تالك) ةيندم ىه ىتلا ناتسجولب ةمصاع ىف

 ب ناوارم ):نيريجك نيمسق ىلا مسقنتو . ( ىناربماك) ةقرف نم وهو ةري ثعل#

 ةيسنج ىفو اذه . ( لفس-الا ىوخارب - ناوال_هاح )و ( ىلءالا ىوخارب

 « تابيغلا هذه نادقتع أ ىنكلو. تاضارتماو امش ضعبلارانأ « ةريشملا هذه
 ىلع ليلد ربك أ ةريشملا هذه مسا ىف نال ًادج ةفيعض تاضارتءالا هذهو

 دجوت ؛ ةريبكلا ةعاججلا هذه نيب لاف كلذ نع الضفو . ةيدركلا اهتيسنج

 ثيح6 دركلل ةعاج أ (يل اكد رك ) مماب ةفو رعم؛ ةميلظع ةنحب ةيدرك ةريشع

 هذه ىلاتمدق اهأ ربظيو. مدقلا ايساسأو هذه ىئوخاربلا ةريشع لصأ ىها

 ةمدات اضيا ( ىوخارب ) ةريشع نا مزايو . ةيناربالا دالبلا لرغ نم تابجلا

 ةأعالث ايلك ةريبكلا ةعاجلا هذه دادعت غلبيو . ةيئاربالا دالبلا برغ نم

 [ ةيمالسالا فراعملا ةرئاد] .٠ ةمسن فلا“
 دسنسلا دالب ىف نوميقو ثيح؛ دنولا ىف رئاشعلا هذه نم ضمب دجويو



 - ع:ىلاص

 . تامسنلا نم( 48 ر 18 )اهدادمت غلبي و

 4بتنل بوشتو « ةعاجلاو ةنملا لهأ نم اهلك ؛هذه ( ىوخارب ) ةريشمو
 هنهلا تاجبل نم ةبيرق اهتجبلو . ة-يناريالاو ةيجوابلا تاملكسلا نم ضعب
 ممالاب طالتخالا ةجيتن لا وحالا هله نا لاحلا ةعيبطبف « ( دي وارد) طسوالا
 .ةيوحنلا دعاوقلا لثم ةيفرصلاو ةيوحنلا اهدعاوق نوكت داكتو ٠ ةرواجلا
 . ةيجوابلأ

 وئاشملا نيب « ىوخارب ةريشع ىودس « نايرخا نايتدرك اتريشع ميقتو
 ربظي اضيا ءالؤهو ( ىنسح مام  ىنسدمام ) مماب قاتفوزم امجو ةيجولبلا
 . [ ةيمالسالا فراعملا ةرئاد ]. ناريا ىبرغ نم نومداق مهنا

 ناتسناغفأ فدرككلا

 - ناتسناخفأ وف هنكترلا رئاشء نم ضعب ميقي (همانفرش ) باتكى أر ىلع
 .نجروم ) قرستشملا لوقيرو .دالبلا كلن ىلا ناتسجولب نم تمدق اهنا رهظيو

 هتكلو .ئ«ةيدركلا رئاشعاا ضعب دجوي اًضِيَأ ناتسناغفا ىف نإ ربظي 9 ( نرتس
 . عوضوملا سردي مو امامت كاذ نم ققحنتي

 ىز نيمأ دم ؟ةعا١ ةنس ثرام 1" ىف لوالا دلجا مت



 ل عيا

 نمج رث
 (اقباستالصاوملاوداصتقالا ريزو ) كزنيما دمتىلاعملاضفم ا ةمالملا

 ةبصق ىف (ه 17917 م )144٠ ةنس - هتايح ىف هللا دمأ - فلؤملا دلو ا

 ةبجلا ف ةعقاولا ( ةرثيوك) ةلحمذاكس نم( نمحرلادبع ) جاحلاهوبأو .ةيناملسل#
 ديعالم )ةسردم ىف ةيلو آلا فل ْوملاةساردتناك . ةروكذملا ةنيدملا نمةيقرشل#
 ( ماخاب ) ةنس لقتنامث «كاذنيحةيسرافلا ةخلالاب اهيف سي ردتلان اك ىتاا(زيزعلا

 اهدعب لقتنا ةلماك ةنس اهمف سردو ؛ ةديحولا ةيمسرلا ةيئادتبالا ةسردملا ىلإ

 ( مادخ* )ةنس اهباونأ تحتف ىتلاة ب ركسملا ةيدشر اةسردم نم ىتاثلا فصلا ىلا
 ىدادعالا ىلإ(م اهه5 ) ةنس لقتناةروكذملا ةسردملا ىف هتسارد لاك دعب و

 ىفةيب رحلا ةسردملاىلإ اهدعب لقتناو ء نينس ثالث اههفىتبو دادغبب ىركسملا

 .( زاتمم سيئر ) ةيترب اهنم جرخم ثيح « ناكرأالا ةسردم ىلإ اهنمو « ةن اتسالا
 ابملت ىتلا ةنسلا ىفو . دادغبب سداسلا شيجلا ىف نيم ( م ١16؟ ) ةنس قو

 نالعا ىتح ابمف ىتبو سدنهم ةفيظوب ةيذسلا كال_هالا ةرادإ ىلإ بستنا

 دنعو ) ةنردا هزكرمو) ىتاثلا شيلا ىلا لقت 6 هيلط ىلو ءانبو . روتسدلا

 راضحا ىف ةنجالا عمرشثابو طئارملا ةنإ- ىف اوضع بخنتثا ةناةسالا ىلإ هلوصو
 ةنسلا ىف كرتشا هنأ اك (ه 190 م 1607) ابيحاوضو ةناتسآلا ةطيرخ

 قارغوبوط طبلاض ةفصب ايراغلب و ايكرت نيب دودحلا ديدحم ةنإ عم اهنلت ىتلا

 ىف « ةنس ةدملةصاخ ةنجل عم امهد.ب كرتش ثا ءزيتنس ةدم ةتحالا هذه ىف ىبو

 بلط ناقلبلا برح بوشن دمبو . ساقوةلإ سورااو كارتالا دودح ديدحم
 ىف ةسماخلا ةقرفلا ىف برح ناكرأ نيع هبلطل ةيبلتو . برلا ةهمج ىلإ هلقث
 ةئيه عم لمرأ ةيلاتلا ةنسلا يفو .( م 1١8٠ م 141* ) ( ةجلاتج) ةهبج
 : ةئس ءاهز اهف ىتلو ةيركسملا لئاسملا ضءب سردل ةسنارف ىلا طابضلا نم

 هلاك إ دعبو «سوراا دود> ةنل ىف ةيناثلا ةرملل نيع ( م1914 ) ةنسس فو



 بص لاله

 هتنلعأ مايأ ةعضب دملو ( سيلفت ) ةنيدم ىلإ ةنجالا عم رفاس تاديدحتلا
 ,منكع فصنو رهش ءاضقنابو . ةيسورلاو ةيناممملا نيتموكمحلا نيب برحلا

 هقاكرأ ةفيظول نيعىتح ةدم ضمت لو «ديوسلا قل رطنم ةناتسالا ىلإ ةدوعلانم
 هفاريطلاةروديف كرتشاوةدم ةغيظولا هذهىف لغتشاو ؛لو ألا قليفلا ف برح

 .ىمظملا برا نم ةيناثلا ةنسلا ىنو . رهشأ ةثالث ةدمل ( سونافتسايأ )'ىف

 ةيبرح ناكرأ ىلإ لقنو ( ىئابكيب ) مدسقم ةبئو ىلإ عفر ( م 1؟!هربمتبس )
 .( ىغلنادنموق موىسيلااوحوقارع ) كاذنيح ىمسملا «قارعلا ىف شيملا

 .نم ىتاثلا نيرشت ؟ ىف ( نوفسيلم كاب نامل ) يف شيملا رقم ىلإ لصوو
 .هطنص ىلإ لخد (م 1516 ةنس ىأ ١"1ىتاثلا نيرشت ه) ىفو . اهسفت ةنسلا

 :اذه يف تاكراريدم ةفيظو لغشو . ةماعلا ناكرالا ةساير نم رمأب ناكرأل
 هناماس) برح ىف كرتشا دقو . قارعلا ف سداسلا شوملا لكشت نأ ىلإ شيملا

 ترج ىتلا بورحلا فو (لالك )و ( دعس خيش )و ( هجب ال هد) و ( كاب

 هت سداسلا شيجلا لكشت دنعو . اهترصاحمو ( ةرامعلا توك ) فارطأىف
 مجد (دادنب )طوقسدعبو .تارابختسالا ةبعشل ًاريدمنيع(اشابليلخ) ةدايق

 .نيعدقو . ةنائس الا ىلإ ةزاجالاب بهذ هدم دعبو .لصوملا ىلإ شيجلا ةدايق عم

 هتحم علاسلا شيلا يف برحلا ناكرأ سيئر انواعم (1597ويلوي زوم ١ )ىف

 شياادئاق لاصفت ادمب و .بلح ىلإ شيملا عم بهذف ( اشاب لك ىتطصم ) ةدايق

 ةهبج ىلإ شيا عم هجوت عباسلا شيملا ةدايقل ( اشاب ىزوف ) نيبمثو
 م 1ة11ربوتكا_لوالانيرمشت <48 ) ىف ( ن*رلاليلخ) ىلإ ل صوو ؛نيطسلف

 «سلبان) و (سدقلا)و (نمجرلا ليلخ) تابجف ترج ىتلا كراعملا ىف كرتشاو
 ,نئاكلاثلاثلا شيجلا ىلإ لن ثيح(م 1514) ربم: بس لولي ا ىتحةبمجلا هذهىف قبو

 ٍةيابن ىفو.؟ لوالا نيرشت )٠« ىف ةناتس آلا ف هب قحتلاو ساقوقلا ةببج يف

 هتارتفلا ضعب نع رظنلا ضالو. (برح خيران ) ةبعش ىلا لقن ةروكذملا ةنبعلا



 - جايا ح

 12(م4514ةنس ويلو زوم ؟4) ىف قارملاىلا هتدوع ىتحةبعشلا هذه ىف ىف

 قاسين ؟١ ) يفبرح ةيلادم قارعلا ةهبج ىف هدوجو ءانثأ لان دقو
 تيلصلا طوفو ( 1١9 ةنس طايش ١؟ ) ىغفلا ةرادجلا طونو ( «١3

 نيطسلف ىفو.(15؟ىف ىتاثلانوتاك ) ىف ةيناثلا ةجر#انم ىناملالا ىديدحلا

 بلطو (م1514 ثرام )١ ىلوالا ةدرالا نه بيملصلا طون ةيلادم لان
 لايتمالا ةيلادم ةيناثلا ةرعال عباسلا شيما ةدايق ىلوت ىذلا اشابلاك طعم 4

 نيرشت ىف ) ةسفلا ةموكملبرح ةيلادمو (ديقعلا )ةبتر ىلا ةيقرتلاو ىغفلا
 ىمودرا ىلناع < .)١( ىرتلا شيلا ىف هراث 1 نمواذه . ( 1607 لوالا
 ىدافسأ ىلنامع - (؟) 4*1 ةئس ىف دادغب عوبطم ( ىنامثملا شيملا )
 ٠مم ةنس هئاتس آلا ىف عبط ( ةينامثملا بورألا ةسارد ) تاقيقدت هدنةح
 ةناتسالا ىف عبط ( قارعلا اندقف فيك ) كدنيا بئاف لصن قارع - (0)

 عئاقووكراعم )ىعباتو ىرا ههمج ىلئامثَع هديمومت ب رح - (4) #10 ةنس

 ٠9 ةنس قارعلا ىف عوبطم ( ةيملاعلا برالا ىف ةينامملا لاتقلا تاحاس

 عبط (انقاطخأو ةيقارحأا كراعملاو بو رحل ا)زمرااطخو ىرةس قارع - 0(

 ةك رعم) ليذو ىم هب راح ناديم كاب ناملس - (5) ١7 ةنس هناتس . الا يف

 كوصو دادغل -(7) 4+1 ةئنس هناتسآلا ىف عبط ( ليذلا عم نوةسيط

 ومعه ةنس ةناتسالا ىف عبط ( ريخالا اهدقف ثداحو دادغب ) ىعايض هثداح

 معسبط ( قارعلا برح خيرات رصتخم ) ىرصتخم برح خيرات قارع - (4)
 , دعل عبطت مل ىرخأ بتك ةعضب هلو . ( هنم مسق 1١9) ةنس هئاتسآلا ىف

 ةرامعلا توك لهموجطا)«ىمهرصصاحمو موجه ةرامالا توك » باتك اهلج نمو
 برملا خب ران ةبع_ش ىلا امهادهأ نيدلجم نع ةرابع وه ىذلا ( اهترصاحمو

 (ندنل) ىف
 ةي ركسملا ةسردملا ف اسردم نيع مايا ةعضبب قارعلا ىلا هتدوع دعبو

 ةنس ةيابن فو . قارعلا شيجلالخد «هيف هحاجتو ناحتمالا هزايتجا دعلو



 مدل جابه

 .(ىال اريم_ديقع) ةبترببيردنلارادو ةيركسءلا ةسردملل ارمآنيع (14؟4)

 تالصاوملاو لاغشالل اريزو حبصأ ( م15 ةنس ىتاثلا ني رشت ؟4 ) ىفو

 اشأب رفمجو لودعسلا كب نسحلا دبع ىرازو ف بصنملا اذه ىف رمتساو
 حبصأةنسلا هذه نم سطسغأ -بآ ىف و(م15517)ةنس فصتنم ىتح ىركسملا

 فراعملا نم لصفتا ثيح(م4١<6 ةنس ىناثلا نوناك )١8 ىتح ف رامدلل ًاريز و

 حبصأأ( م1555 ناسين «8 )ىفو . ةيناملسلان ع ايان بختنا رهشا ةسخخ دعلو

 تالصاوملاولاغماللاريز ونيع ةروكذملاةنسلا نم(لوليا 15)ىفو غاندل اريزو

 ةرملل نيع مايأةعبرأدعبو اهبنملصمنا اهسهت ةنسأا نم (ىناثلا نيرشت 4 )ينو

 ( ١ة+٠ثرام ؟؟) خيراتب اهنملصفتا ثيح ابسفت ةرازولا ىف اريزو ةعبارلا
 ىف تالصاوملاو دامتقالل ًارذو ( 1*19 ةئس زوع : *) ىف ىف ني-ع نا ىلأ

 ( ١98 ىلاثلا نب رشت 7 «) يفو . ةيناثلاو ىلوالا ديعسلا اشاب ىرون ةرازو

 ةرازول اردم ( 18؟* ةنس ثرام 8 ) خب راتب نيع ىتح ةرازولا نم لصفتا

 ةدملىرلل اماعًاريدمنيع ةنسلا هذه نم ( لولب أ ١؟)ىفو؛تالصاوملاو داصتقالا

 دقو (15؟لولياه) ىفاونمهلاصفن ا ناكو قب اسلاهب صنم ىلا اهدعب داع ثيح ةريصق

 راذآ يفو( ١98 ةنس ثرام ”) ىف تالصاوملاو داصتقالل ًاربزو نيع

 . ةئلاثلا ةيعفدملا ةراز ولا ةلاقتساب كقذو ةرازولا نع لمت ءاهع ةنملا نم

 ىف تالساوملاو داصتقالا ةرازول ةنماثلا ةرمال هنييعت ديعأ خيراتلا نيع ىفو

 طغضلا تح ةرازولا ةلاقتسا دنع هبصنم نع لصفتاو ةئلاثلا ةيعئاحلا ةرازولا

 ىف ةيناملسلا ءاول نع ًايئان بختناو( م 1551 لوالا نيرشن 54 )يف ىركسعلا

 خيرات نع نيدلع فلأ ةريخالا ةدملا لالخو . (1ةاه/ . لوالا نوناك؟«)

 رشن ( ناتس دروكو دروك ىخيران يك 5 هب هصالخ )ب امه امم ناتسدركو دركلا

 نيباتك بتك هنأ م( 15017 ) ىف قاثلاو ( م1531 ) ةنس امهم لوالا دلجملا

 . ( اهنالوو ةينايلسلا خيرات ) رخالاو ( داركالا ريهاشم ) امهدحا نيرخآ

 . دادقبب اة ةنس ةيدركلاب ريخالا ددصو



 هنامولعماهم فلما ىتسا ىتلاةيبرغلاو ةيقرعثلا رداصملا

 ةجرت .دتسيرب ىرته سعاج روتكدلا فيلأت ( ةعدقلاروصعلا خيران ) - ١
 م 15٠ ةلسو م 19455 ةلس توري عبط . نابرَق دواد

 م ١؟؟ةدادغب ( لصوملا ةيضقف ممالاةيصع ءاتفتسإ ةئطربرةت) ةجرت ح «

 م 1511 هنوسح د_+أو قيفرد# ةججرت ( ىطسولا روصعلا ملاعم ) - *

 عبط ىربرحلا ىلع ديس فيلأت ( ةيبلصلا بورحلا ىف ةينسلا رابخالا ) - 4
 م /٠11 ةنس رصع

 رصع مديط(ه 59؟) دادش نبا نيدلا ءاهب يضاقتا ( ةيناطلسلا رداونلا ) - ©

 1107 ةئس رصعي عبط . بودأ نب هاشنهش نيدلا جانل( خيراتلا باتك) - +
 رصععي عبط ه 578. ةندس ىف هفلأ هيوكسم نبال ( ممالا برات باتك) - *

 . ثلاثلا ءزإاوهو نيسحنب دم عاجش ىبأ ريزولل هليذوم 1914 ةنمع
 م 101 ةنسرصع عبط . دل ١؟ ىف ريثالا نبال (لماكلا ) -

 ه1:رصع عبط الحد ىنيز نب دمحأ ديسلل ( ةيمالسالا تاحوتفلا ) - ة
 م 155 ةنس عبط مذاص ناملسل ( لصوملا خيران ) - ٠

 تادلجم ٠١ ىف يري_طلا ريرج نب دمحم ,( كولملاو ممالا خيران ) حا

 رصم عبط
 ١١ - عبط ىناهغصالادمع نيدلا داعل ( قوجلس لآ ةلود) مصرسنة16٠٠م

 ٠١ < ) م1675 ةنسرصم عبط قيبلا دمحال ( ىبوبالانيدلا حالص ةايح

 رصم ميط كب ىرضحلا دمحم ( ةيمالسالا ممالا خيران ) - 4

 رصف عسط نيدلجم ىف نالسرأ بيكش ريمالل ( ىالسالا ماعلا رضاح ) - 6

 2 تادل>»م ١ ىف ىكيسلل ( يريكلا ةيمفاشلا تاقيط) - ١١



 همم نا

 ليلخ نب دخت لضفلاى ال ( رشع ىتاثلا قرقلا لايعأ ىرردلا كلس ) - ٠

 صم عبط
 نيدلجم ىف فدملا سودرقنم هللا قزرا ( مالسالا لود خيرات ) 14

 ا90ا/ ةئس رصمي عبط

 .تادلجم 8 ق ىوجلا ىورا هللا دبع نب توفايل ( نادلبلا مجعم )1

 19605 ةنس رصع عبط

 |ة٠ 7 ةنس رصع عبط نيدلجم ىف( قارمعلا مجنم ةم) - <

 .ىدجو ديرف دمحل ( نيرشملاو ءرشع عبارلا نرقلا فراعم ةرئاد ) - ١
 لكل 1515 ةنس رص عبط

 ماه. ةنسابروأ عبط (ه751) ءادنلا ىلال ( نادلبلا وقت ) < ؟؟

 1؟94 ةنس ردع عبط ناكلخ نبا نيدلا سمشل ( نايعالا تايفو ) ب *"

 نودلخنب ال( ربربلاو مجعلاو برملا رابخأ ين ريخلاو ًادتبملا قاوبد ) - ؟4

 1ة٠ ةنس دادغب عبط كب ىهثاحلا هطل ( قارعلا ةيفارخج لصفم ) - 26

 ١9٠ ةنس رصع عبط هوكريش جبلي روتكدلل ( ةدركلا ةيضقلا ) - 5

 رصععي عبط ىسول آلا ىدنفادومت موحرملل نآرقلا ريسفت (ىئاعملاحور) - 7
 هللا د بعىلأ نيدلا دامع فيلأت ( ىمدقلا حتفلا ىف ىمقلا حتفلا ) - 4

 ها؟6١ ةنس ندنل ىف عبطو (ه 1 ) ةنس ىتاهفصالا بتاكلا دم نبا

 ( هتاحوتفو هبورح ىف نيدلا حالص ناطلسان اقفارم ناك فلوثلاو )

 عبطو ه414 ةنس هفلأ ىدنشقلتلا دحأ خيشال ( ىثعالا حبص ) - ؟

 اذ15 ةنس مدع

 مما دعا ةيلقملا ةايحلا ىف لوالا ءزإلا ( مالسالا رف ) ب ٠”

 م1554 ةنس رصع



 ١ ةيسرافلا ةعللاب .

 اربط عبط ( ( اتياس ةلودلا ريشم ) اين ريب نسح فيلأت ( دق ناريإ ) _ِ

 ( م5594 ) ةيسرافلا 4*1 ةئس

 ىنيوزقلا ىفوتسملا هللادمح فيلأت ( كلاملاو كلاسملا ىف ىواقلا ةهزن) < ؟

 ا516 ةئنسم ندنلب عبط : : ةيزيلجم الا ةمجرتلا

 ةنس ندنلب عبطو مه 75 ةنس هفلأ هسفن فلؤملل ( هديزك خيران ) - <

 م٠051 ما

 لوالا سابههاشأا دهعدعب يشنم ردنكساهفلأ( ىسابع ىارآ ملاع خسيران)

 تادلجم ؟ ىف ه 117 ةنس ناربط عبط

 معبط ه 1٠٠١6 ةنم هفلا ىسيلدبلا نيدلا فرش ريمالل (همانفريش) خيرات - ه

 م 19٠ ةنمس ةرهاقلاو 141٠ ةنم جروبسرطب لاسب

 ةنامعلا ةيكرتلا ةملاب تا

 هفل أىذل |ىلج ايلوأ ريبشلا كرتلا ةلاحرلل ( ىدهنبانتع انش ىلا از ح؟ ١

 . تادلجم ةلس يف 3 0 ةناتسالاب عبطو م16١1 ةنس

 ةناتسالاب عبط « تادلجم ىف كب قيفردمح ال (ىومم خيرات كويوب ) - «
 ه1 87 ةنس

 .نيرجاهملاةراداةمحرتو ةيناملالاة خللا, جيلي رفروتكدلا فيلأت :(رادروك ) - *

 4+٠ ةنس عبط . ايكرتب ةماعلا

 م1554 ةنسلوبن انسأب عبط . تادلج» 5 ىف كب دارملا يوم خيرات ) - 4

 هيىف ةيكرتلاب اضررمع ةجرتو ةيزيلجتالاب ىلبش انالومل (مالسالا خيرات ) -

 ام ةنمس ةناتسالاب عبط تادلجم

 ه ىف زماغم ىز ةجرئو ناديز يجرو+ل (ين خيرات هيمالسا تيندم ) - 5

 ١١54 ةنس ةناتسالاب عبط تادلجم



 تل 7

 دهاج نيسح ةججرتو ةيلاطبالاب6 ونا اكون » فيلأت ( مالسا خيرات ) - ”

 4”15ةئس ةناتسالاب عيط تادلجم ٠١ ىف كن

 تادلجم 4 ىف ممار كب دمأل ( ىخيرات ىل نامه ىل هطئرخو ىلممر) - +

 ٠١٠ ةئس ةناتسالاب عبط

 عبط ه 1١78 ةنس ىفونملا اممت فطصمل ٠ تادلجم 5 ىف ( ايمن خيرات ) -

 ه٠178 ةنس لويئاتساب

 دع ةج رت ؛ ىزيلجتالاب ريمأ ىلع ديسلل ( مالسإ خيرات روصم ) - ٠

 ١518 ةنس ةناتسالاب عبط نيدلحم ف فؤر

 كب اطع دخم ةمحرو ةيزاملالاب رماه نوفال ( ىخيرات هيناينع تلود)_- ١

 ١١2١ ةنم لوبناتساب عبط تادلجم ىف

 (ةينامعا؟؟8)ةئس ةناتسالا عبط ىوبيلفااىفح دمحال(مالسا خيرات)_
 ءازجأ 4 ىف ريبكلا فراعملا سلجم وضع ايرثد#م فلأت(ىنامع لجس) ١

 (ما مل ) ةئس ةناتسالا عبط

 لوبن انساب عبط ىاس نيدلا سمشل تادلجم "ىف ( مالعألا سوماق ) - 6

 »ه د اشإب تدوج د ملاعلا ريزولل ( تدوج خيرات ) ©

 . دلحم 1؟ ىف ه١1ة ةنس

 ةنس ندن] 18 6١151١61١ : دد_ءلا «ىطسولا ايسآ ةيعجج » ةلجم ١

 ( ىمنرف ) 1415 ةئس سيراب ( حاصلا ركؤم ىلإ اشاب فيرش ةركذم )



 (ه)
 "طع ظعمعور ءامممعمأ5 هأ اذاهس ال. 1,2,3.4 .

 1آمماو طنئواإمرعو هآ ةدوؤؤزرعرت ٠ ]ذرب دنع 51لمعز دعتنأا 19238 آممل1مم

 ةطاوامووب ه( 8ةطئامص : 0
 قطامامرو هآ ةوساسعع ةمل حجانلقل الو 1.1717 1 1919 «

 "1" طع طئئامءتوسك, طئطواممإب هك طع ؟هعل11 ال. 11,1: 06 0
 000 آو !!ةعمجأم همل1 2هدق11ع كف . 1883 »

 آمر عانأ ءا 1م عممعع مهع 1ظموعم ظءوندع 1924 15
 "طع 0دسطعناوع ةمعاعمأ طبقاممرل طو ل . 3 ٠ طبعت "1ع 55118

 1ةددرا»ن .5١.4 (ههلع الم. 1 1925 آر.مه'نامد

 [1ز51هرؤن ه1 ةودزن أد اثرت ل .1 0 1ظئ13 ب

 381نومرماقستمم 0م عامك ٠ طف طوهكذع ممماماهكنمد هك طع ةءوع آئه5أ

 طر اكمط منال 4.5 نأ وعنف ٠ 1930 طارأ]و !ءامانأه

 "طع اهم هؤ طخ 1دقاععم (ندانماطحاع رع ة . 16 5
 1903 قط 8

 ركز و[ممرب مآ 26ءعباو طين 31 لمع عممعموا هزم ]هطص ةئداعمامم 2 1 ٠
 1829و 00م

 الطعم 4قمعاعتع [[زذؤممزع هآ طع معوم ظوقأ طرب 8.8. طقلا

 1[عسماط آكل 11 1هم 19:9 10

 'كادء ©هانمطق' ادك1 [1ءمئاقوع 4 دطمعأ [1زنامموع هك اططع '!ندئلتعط

 ليودردأ مع طوع وز ة1ةعالع واعف 1915 هنود
 طعروتج طوؤن لملم ماععمأ 1ظ/74 2

 حاوكسا هدأ دصلقمعل11ع5 طوع [8قععوت ءادقنا عد !هلع 5 >

 لكواتر عماس ند هأ 3ة1هلععم ذءدو طرت 5.8.1ههمعأوع 1925 ©«

 31عومدماقسأ5 ةضأ اكس لتذاقم طم 0158عللأ15ع طؤ' اك . لذ . 50305 ٠
 1912 مل

 مماعد هنن اطذغ اهكطعو هك ةهرناطععم ظهملاكأمه ظرن طا 8 5035 ٠
4 19158 

 ةاستمتك (نقلتمت معممعأ هم الطع ممرجهصستامسم ل15( ءاءأ 1م أطغ 2عقط ٠

1019 

 ممومعأا هم اطع ةهلقتاسه متو لتقاعتعأ ه6 طسعلتقاوو طوع اق
 1918 1ع

 هم نا ني با  طاص معك دسم
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 2 رمسعا

 23 طع هوقع نأ !اكسهعطاذأدم 38013551 13 1ع 1910 ططزاسل ءاراننق

 "وو زعورو زم ظكممللوأوم طول 17.8١13 1921 هل هدص

 "طع 5اقلعورم 3 مرت 363م - 5001 1026

23 
24 

 25 ةلصقموعط لع عواطق“ 1929



 (و)
 26 4 ممدعمقم] طاوامرعول هع ظمعمرع طوب 3.11. :مطيصعمات ق00 1.11. ط2عمكا6

 1924 طمصخامص

 27 هدد ازا[ ءاسص عمم تست 2ءعموزؤءطع» معم]أ هان طع. 3198 1 ءءاطعت

 هم عز اعصا عا 1900 طعواتم

 28 !1نعاواون : طزدات - [سلكتط 350 طقلق عومت؟ عاب طإن (ن . ل . ةلتل 583

 113 1922 !هملمد

 29 1ع نه طسل عع ص علأ1مق1 8156657 .

 طور ل ١ 5 . طننعإل . 31 . قل . ٠ . 1,2 1024 لمه

 830 طوطواممتدم معمطاعسس أو. طوع انعرتأ (هاممعا 187.11. ادضع. 1923 «

 821 طع ز1وامرإرب هؤ اطع !1[ع عمل ءعنوص هغ كللعدوسلعم اطغ عمعوأ . ظت

 نان أ15 مات انك, 1'عقمكأو 141 طا م.مةأغ .

 89 2ونو هد ااذع 2ءعوزقست ن0ع5ذازوس طال طع طلق . 0018م أ 0

 210101” 1892 0مل هد

 33 قععادمرد ةصمطقنتو هغ قلعكعفس لعموم 101ه . طؤن طاجن ل 8
 ءطتوصمءاع 11. ة . 1893 !نملمت .٠

 34 طقرع- نأ - ةةامرم, ه ءععمرل هك ه زممدمعإت اطعمسقأاد انما هك

 قداوأاع معدعت نعع5 06 1'نعطعوت, طزن ةقدعال دزاععق ١904 !دهنامم
 85 آه هقانور انما طوع 351ة855ههال آهن ٠ 1933 هع

 836 5امروب ه( زغطغ مهالمصسق, 1 عاخازت زه عمقا ٠ اهدلمع

 37 طع ةدعععل اد معدوم ؟مازصسوو هيأ ممالوامم هك طع طوعزعزف . طال

 ةا1ومانم 8قفنع, مآل. 1883 |نن(لمد

 38 وزع 1. 8قاتسمخممك5 عقدهؤت, ءماتأاعل, ةلواع5د هم وعزكأمم , رانا ةطعلا

 1ص اطع زمان موا ه6 طع + . ع5. الما . املا مم . 272--1873(291 ٠)

 3839و 3ئواعو نط 3 دصورعطع ةعوس 2مطقلل هغ اطع 600م1 01 22811235, 802ه

 ٠١ 15( ع سهقاتمأوتمك اهلك طمجأوؤؤم (5051308) 2م ؟ءقسص !اجع 5ععاط1مانخأن

 اطع معوكتسمعو هآ !هعائاقم ١١ ]آ؟ععصق هموطمط 1د طق زئعوم 1836 5"
 31قوزمر مددي] 1: مكمم, هع اانع طصطصصطوو ةطنتإل ةعموامسو 10 262515 .

 40 ةلواعك وه وه زوددسعوت [عقرد '!ةطعتع ؛طعمموأات 2ءمونمهم اكتملت كأق2 1©

 - ١ شطف مهنتمق هك !ةططاتس دماعسمم . . . . ءاع ظون 8. (ن.ممسبانصكوم 8

 عهرنث1 عمو مق مطتعقأ 50عأعأإل .

 41 اطعم 0:01 ه( سقضأتمم . ]نع آه ءوقلععم 115015131 ط9 آ/7 , كن.

 ؟1مموس 8 . 2 .' 1986 !ههلمد

 42 1قءلزق, طهطوبامو عمل 2ءموتم, معا هلتصو 3 قانلو هل تعمل -4 عواض
 ه8 2هعمهداع» . ط9 جءم210ع قه. 2قعقممتم. [ه هلم

 43 150110 ]نع ةدصقصمع اطع آكهمملو طوب ظلقزم» 1اءءلعععاع ةلئللتموعم ٠

 1868 هل هدد

 44 83161 ءصماعسمتثق, 1950-1917, ظوع !ائعمغأ م]مسع] تا[ ئهص .1هدلهع



 لوقنلا ةمجارمو مالعالا نيقحت ىلع مجرتملا اهب ناعتسا ىتأأ وداصملا مثأ

 1404ةنس هتكلكع بط( ه 170 ) ىدزالاليعامسإ خرؤءلل(ماشلا حوتف )- ١

 . ةيرصملا ةعبطلا ىريطلا ريرج نب دمحل (ىريطلا خيرات ) -*
 . ىلاثلا نرقلا رخاوا ءاملع نم بوقعي ىلأ دمحال ( ىلوقميلا خيوات )

 م 1847 نديلب عبط : نادلجم

 قنديل عبط ( م41 )ؤوتملا ىرونيدلا ةفين> ىلال ( لاوطلا رابخالا )-

 م اذمح

 1855ْنديل عبط ؟7ةةنس قوتملا ىدادغبلا ىرذالبلل (نادلبلا 5 6

 ةيسن رفلاةمجرتلا عم سي رابب عبطه*>هفيل ات مثأ ىدوعسملل(بهذلا جورم) 5
 هتججرتب عبط ( ه؟66 ) ىمدقملا رهاط نب ربطملل ( خيراتلاو ءدبلا )7

 . ١915 ةنس سرابب ةيسن رفلأ
 15؟*ةنسكسبيل عبط(ابيرقت ه4؟0)(ةيلاخافورقلانع ةيقابلا راث“ الا)_ 4

 1454 ةنس دروقسك أب عبطه 014 ةنس فوت (ىنمرالا حام ىلأ خيرات) - ه

 . ةيرصملا ةعبطلا :ريثالا نبال ( لماكلا خيرات ) ٠١

 ١ ) م 1401 انيقب عبيط( ما/؟ )نيدلادامح ءادفلاىلال (نادلبلا موقت .

 ١١ - ةةك4 ةنسكسببل عبط تادلجم < يف ىوجلا توقايل (نادلبلامجعم)

  1طوطخم ه 0744 ةنس يفوتملا ىرمملا هللا لضف نبال ( راصنالا كلاسم)

 ةماط فراعم و هه8 ةرمن ةيرصملا بتكلا راد

 ىهوم 141١ ةنس نديلب عبظتادلجم هىف( ةيبرملا ةيفا فارغجلا ةبتكملا) 15

 نب مهاربإ قحسا ىبال ( كلامملاكلاسم ) ( )١ : ةيت : هلا بتكلا نع ةرابع

 ( كلامملاو كالاسملا )  (؟) . عبارلا نرقلالئاوأ ءاماع نم ىرخطسصالا دمحم

 ةفرعم ىف ميساقتلانسحأ )- (*) مسا ةنسففلأ لقوح نبا دمحأ مماقلا ىبال

 ( سرابفلا ) -(4) ه 978 ةنس هفل أ ىراغقبلا ىمدقملا هللا دبع ىنال ( ملانالا



 حد

 هبقفلا نباب فورعملا ىتاذمطلا دمحأ ركب ىبال (نادلبلا باتك رصتخم ) -(0)
 يتاسارحلا هبذادر> نيابفورمملا هللادبع مماقلاى ال (كلامملاو كلاسملا) (5)

 هفارشالاو هيبنتلا (4) هتسر نبا دمحأ ىلع ىبال ( ةسيئنلا قالعالا)_ (0)

 . ىدوعسلل

 دواد ةججرت : دئسرب سعاج روتك دلا فيلأت ( ةميدقلا روصعلا ) -(18) 5 ع

 . ١5٠ ةنس توري : نابرق

 قوتسملا هللا دل : ىسراف ( كلامملاو كالاسملا ىف بولقلا ةهزأ ) - (13)
 ١516 ةنس نديل ميط ىنيوزقلا

 (ىمرات) 141١ ةنسؤدنل عبط (7«) ىنبوزقلافوتسملل ا
 ف4١١١ةنس ناروط ( ىمراف ) اين ربي نسل ( يدق ناربا خيرات) ( 14)
 . ( هيدركلا تارامالاو لودلا خيران ) ىمراف (همانفرش) (19)

 اشاب تدوج دمحال ( ىكرت ) (تدوج خيرات) (؟0)
 مه ١54٠ ىابموب عبط ( دواد ىلاولا رابخأ ىف دوعسلا علاطم رصتخم ) 1(

 ىرت « همانفرش » ةجرتو صيخلت ( رادروك ) - (*)
 ) ىر ) تعفر دمحال (هيفارغجو هيضكرات تاغل) (")

 داوج ىلع < ىتاغل ايفارغجو خيرات هينامثع كلامت (؟4)

 .م1671ةنس جيبك ع بط(ابيرقت ه ٠*9 ةنس) ىخلبلا نبال( همانسراف ) (؟9)
 ةيدركلا تالجلاو لئاسرلاو تاركّذملا نم كلذ ريغو



 قيفأ رخجلا مالعالاس رهف

/ 
 457  ناتسب
 4515 -ىادالبآ

 435« هه تمت بأ
 141 ١75 ( خاته ) قاتع قات
 مك اليل تآ

3 

 -تاوريزا(

 )ا
8 

 ارو رمزا

 ميا سمرا ه1 4 4-ةناتسألا

 418 - كينوسآ
 ؟ة72 156 علا ع2 ع1 ايس

 ةدك وشتم سلال كح ل6 هلاك ءللم ءطلك - نيبايدآ
 مقلع ه1 ايروش 1 روشأ هب _ردآ

 ١1١ ءللال4 "8,4 ع" ناجيبرذآ
 ١68 بيشأ 58ش ع4 1١ ل اإل

 فنين ثا تدغفل

 -١7 بساتشكر ذأ

 مسوعمال 4669568 _ طارارآ

16 
 ؟ةك 246 : سكارا _ سارا
 1451 مه _ شارأ

 ٠١١ : كوكرك -ظارآ
 هك : اخنا را  ةظاررآ

 ه١ يدك ارآ

 ا4١؟ - تفمادرا

 ٠٠١ -لىلب نالسرا

 7رمشاط  ”١1

 ءلهال عهموك؟ : ةنذأ ل ةنطآ
 1مم

 آنمية  14
 م.مء 158 ب ايقيرفآأ
 45ه ناتسنائفآ
 4597 747  راصح هرق نويفآ
 اااماله ءالإ : ناتابك أ  ناتابق١

 55865597 - ربشق]
 هزاك جاى  ١١

 مءا_زربلا
 م66 ١9/4 ناتسل

 للعلا هه_-ىربوك نونلآ

 144455 11: درجشيل 1 دركشل 1 !6"© «5* ع+ : ناويزآ  ناضررال

 مموموودك مك ع؟ءةوعاقلا
-- 

 +«: وزاه_وزا

 فناففشا ناسحام

 11٠١ 546451" - شرقل]



 هم مم

 )ال - وبرأ ٠١8671 : ىرك  لوردنسكل
 ةهماع4 : موليبدأ - اليدأ ل راب ىزبلا

 ه و ليبدرأأ 37 مو: هجنك_لوتازيل]
 عع ىيويلقم لو _ نالدرأ 55( غال مهم ال عة راتثيل

 ت0 :١64 ىديمآ  ىداما

 ه  ناهدرأ :٠١ هترابعلا لق د. اف رامآ
 سلب )7 نمير ذر ا نزرأ اذا اال علا ةيسامآ :انننامآ

 ١١ -نوزدأ | 1 ال - سونام
 « ال1 مورضرأ مورا نزرأ ءا1؟* 41١566 : ركب رايد دم 1
 سي عد ”ا١عءكأعا مسا عا

 كالت كتم« ١١ _ ناجزرأ 418 -افومآ

 ج1 معما 0 6 ٠١86407 بسروط ىتنآ

 1؟4-_ ناينزرأ 06 ١
 هه علها - ىنغرأأ مدس _ سونافتسايآ

 "١١ ناتسئمرأ 17 خا وتيآ
 والا 117 عدك 2”  ةينيمرأ مدل 7+  ةرسج وبأ
 مور عالم نجمك رت 141 : طالخ  طالخأ

 6:03 لينرأ | مخ علقم
 ة؟- ود عوام ع خه هكدا

 نسا ىو.  هنردأ
: 
 ه برأ لاو اامأ ا اهرا_اسدا

 وك اخيرأ لوك

 مك ىديرأ مبو هو «*- نارآ
 ل . ٠

 "ىلا  كبزاأأ584 5*6 :5؟4865: ليبرأ  لبرا

 مك ىرعزأ (عر14٠ عال 1/1510
 دابا دسأ الا



 ما #7”

 اك 9”ابروأ 5٠١ ,موج , 1" - ىرفكى سأ

 ٠٠١ ( لبس ) جدوأأ 4٠0 - تركشأ

 هى وها ؟ب٠؟ _فارعالا

 44- خئايسروأ 4 وم مك تميئمع_داكأ
6 8 

 44 خوريسروأ | املياحل ءاالك_ لك أ
 مالا ءاووزك٠ ربو سس افروأ) 40 ع #5 نيك أ
 :7١1 ىروو - ىروأ ؛ةءذال : كابل  قابلأ

 ءايلدحا - ىزوأ (١64 ؛5 ىقلأ
 // لي اي 8

 ااه 15569: هنشأ - ونشوأ ١هه«.:5- كلأ_ىكلا
 عرع كيال ؟4؛4  دنولا

1 8. 6 5 4 

 ؟؟14 - دروفسكو أ مده ل١ _ نازنأ  ناشأ
 ١1 : خالبا - غالب واوأ 5١؟  ةيكاطنأ
 1٠٠ -ىحناخ ميهاربا فداقفشم اة يلتسل هةيلوشألا

 مويا ورافع مال - لوناتسإ| 4ل/ ء5هظ عمم 656 -ةرقنأ

 سان ا مكدرأ

 ؟مدج - ىتوتمإ |ءلؤ5 61م: زاوهأ _زاوعأألا
 سابو عار وال سل درعما فه

 ثلا « 4146 - دايآ ردنمسإ 65 « هال : هيمروأ 3 هيمرأ

 اوؤ- هدنلتكسإ ١ , ؟م52ع١5151 2م عامكف

 ١7 ةنوردنكمإ اج مالا سو

 *؟14 ؛رخطصإ | 44 - خلالوثوأ

 4+  ةيحالصإ | هال هاا : ةينيمرأ - ىرتاروأ
 عرالث 6 15٠ علك ء/- نابفصإ | ءقلع مج ومال ء 480+ وئراروأ

 2 اضف نافل

 لكم ءامق الا ل166 نارإ هرب ب قراوروأ

 لاي ل 2 ضي 0 اللا دال طك ل : كروأ - وأ

٠.١6 



 هسا ع مح

 407  ياج هروتساب | ١64 - نوريإ
 1١+ انيب شاب 456  ناناباتسا
 ه6  ىلماب م7 غيإ

 4هه كلم غاب 44 خراكيإ
 19 # ايرافاب (ب)

 1١1 ؛ 14 « 57  ىدرقب  ىدرقاب م#ه  باوبالا باي
 ١17 ا ميو نارك الا باب
 ملا ؛ 49 ىدراكاب ؟؟ب»  ناباب
 5. _ تراك اب ١8 - سيك باب
 ا١هىه  هياسك اب لوو لءءوقك ك0 ه5 لبأب
 سمب _وكاب لح
 مك ب لاب م٠٠ , 5914  نويلبأب
 ءللك_ناكلاب وع «مح  تيبأب
 ميس مجو عافك ىلاب 16+  هيسلاب
 448مل 0 "04117 جك هنأ مورس م _ نالجأب
 «هم , 19* _ دروسأب موس 11 ال هنايرخأب
 ممسيمسو ومال ا »هى كك _ديزإب اه _ اياردأب
 415 10 155 "66 ىذا 56 2115 نائيداب
 ور ءارتيلا ه* مه اراب
 6156 6,19 دروئنجوب  درونجن | ة؟ ىسهارأب
 فكل اذه ىركراب
 ه6  دوسالا رحبلا | ١15١6 48690 ادب زاب  ىدبازاب
 م - نيوزق رحب 141 اس
 موب  ةيمرأ ةريحم 2055982056١ 6 «ذ" ءمح  هنأيزاب
 "«_ناو ةريحمب 16
 مه“ هم 405  تفوزاب



 : 150 6166 - هبوقعل ا ان 677” هردب
 موب ع كيلعي | ع156 217741431655 سيلدب

 ؟ل؟ 156 061٠١ - دادعب |(, 2156 0/7 6 0 1

4*١ 

 ٠5ه 6 509١6١68 - تسودار

 عنقي موا عبو

 4666 ؟مه  درجزارب  دركزارب

 ؟مج ب ةيناريلأ

 مقيم وجرب
 5١5 هشيم ىدرل

 41906 4 _هعذرب

 تسرب ليتوفسك  ١4

 البرقة  ١٠6

 151465 - درجورب

 مالء_ايسورب

 ممب_ىناحخلاو ىرب

 4 ماتساو - ماطسب
 غ4.  ناجرفسبلا
 مم" _ داقس

 ىريش - 1١5

 ةرصملا -  17*6١لم١ , 74١

 اففزا

 معه١و؟عق جر ويس رطل

 م47 نالبلا
 37 بهقيشعل

"46 

 -سارغب ٠٠١

 ١هويأ 7: ىهاش غاب س هياسكب
 ٠ واب - رولادالب

 ٠.١ لس ةارغط

 154 53 ب م - ناتسجوأب

 مو. - ةئيببأبلا

 7« - خيلبلا

 مع - ةيقدنبلا
 ١411 - نادي دنب

 , مو٠ - نامرج

 ١56 ل59 ع5 راس

 اج ل زوزبب
 105+ ءاقمل ع0 ىنسبب
 500,١ خميادس جم زاوبلا

 7الع4" - ناتخوب « نانهم « ناتوب

 نمو اه ص 9 4*1١9, خخ

4 

 4« خو هلئخو

 -دورويروب ١49/8
 . ههه كروب

 م8617 - قوتسوب

 «:٠١ هد - ىوكزاغوب



 تع 3[ سم

 . “4 كو

 ١٠66 قالو

 47ه تدلي ئوع
 214 451١  بابشلا تيب
 +٠ _ ذوردي

 85 شوت

 4694  دنو هب

 51١5 - ىدخيب

 , 6*837 6*  ةريبلا :كجامزييد

 585”  هوريي

 ١١١ - سنازس

 ؟ةاول 14631 680نوتسهب - نوتسيي

 م5  ناليب

 - ناقليملا

 48١. رو هلي

 1 ةةال

 ا , بلوس
0 

0 587 3 
 ماا ا تعب سوا

 م٠65٠  ساوسراب

 445 وراب

 105 : ىرأب اياب

 .ةؤرف و ا١ا!ل5 1١5  ولاب

 ؟مةمل وماي

 , تاره 6.4195 ب هواي

 ".- ىالم هواب

 52١  اوهاي
 ميسم ٠“ اء فاد د ثرعا

 ؟ . ىنمرأ سوب

 707 5584 سلو سرب
 م0٠ - ايسرب

 ا .اف ب ا

 447 - هوسب

 0 ا ع

 ١ - ولك كنت ىلب
0-6 

 , 86 ابيسرو

 نا

 00 نواعم

 1١41 : روباخشيف  روباخشيب

 ١4 - هوكشيب

 "1٠ - نيوجنب
 اك ايي

 كك

 هاب نو ركم هرب

 ت)
 8٠ هل وسان
 اح انالافات
 1١" روللات

 . 1512 خروع - هبارومأت'

 ماك ب زوك عوات

( 

 لا لاا زرو - زبربت :|



 تحال حا

 ؛؛"سحاشورو# | 50469٠١ ؟ ل5 ءلوع لالا
 ٠١٠6 ءالا- سايسوت ىف

 .184 - ىثوت 4 ديشخج تحن
 5  تاتوت 1712 ناملس تخم

 وم - شن ركوت اذو 3م  ناتسكرت
 لا16 5* - ارجيت | 801 454160066 7655 ايكرت

 114 6 437 - سل رحبت 1٠١ , عم

 .١19 ريت مورس عطرخإل 70١ روك

 عام ل ربيت مهام _ر كوفر

 ا - اركبت 458 - زبر

 -7 سوك ه ليت ْ اهو - رتست

 م4 4:0 نيناكلا 154 _رعل

 4 جلج) مالو ابو )موي عمو ع سلف

 ,«هم - وأ كلاباجإ 117١ ىو لاله ع تيركن

 235 جوومو ود رواج ؟815 م قوتفج لق!

 ؟؟"9 - ىراج 4١١ - ناليمر لت

 15* :عاجماج- كاج كاجب ٠١ - هنراععلا لآ

 , 5. ترابك اجت 178 - رفملت

 45095305 ى1الو ناربدلاج | ره -- نيسل لت

 س قيفقن اج م١ - بوقعي لت
 م7 - ناوالهاج 14ه - خروع

 :«ه - كوهاج مور س راموس ىكذت

 ؟١ال/ - رودقايج منو: هلطيلط + اليدو»

 ءاضاوم ى# ب لاجلا_نقبملا( هه عوايل : ناروط  قلروت

 ١15 1ه+ هوب نيو رو

 نير اكلم 18 ؛لا :لبج ؟« هبال بح م زيشر و



 سس رز تم

 "15 - لاجنج | 078 6 744 (#4 - يووملا لبج

 مب ح فيلجأ ذه
 14 61448 68005 - وراوجإ 7488 - ني رجنج لبج

 ة517/ 60  ريدناوجأ مج- ناروملا»

 1؟؟ اجروجا| م- خبفلا»

 1؟5- خوروجأ 44ه- ليدنقلا د

 هه مروجأ مه - طسولا »

 498 - ىلكو جا ؟م4 ب راتخلاو بواقملا د

 مالمو لك يال - كيرملوجأ 451 80  ليئاربج

 ءءء وح ١١م - سلب أرج

 ؟هه  كلزيوج 1 1١1 - ناج رج

 4904 لحم رابح 11 من١٠ - كومرج

 51١+ هل رابح ءو٠ 155 رئازجلا

 7007 - ماهج -1١55 ةرزج

 4و6 ءلكال ل6  ناليك_ نالجأ هوو 18ج لم م  ةريزجلا

 ١٠أ١ - تديوئيح ١84616

 0 ( ناتخمي_قاتوب ةريزج) رمع نبا ةريزج
 - هلكذ ىج "511056 4# 6 645 14*١5

 ا 441 الا عاما
 6*  هرق ىجاح 848 وتافج

 م1 مراح ٠64 - بالك  بالحلا

 :٠67 ىنيح  ىلاح ' 429 -- همش»# لج

 كا كدي ا 2١١ ءالواج

 - ليقدرح مل هت ناس ) لامع :

 ا قيل

 40165406515 داأ نسح ٠*2 للجو ه كركمج



 ةيسحا 4ب مس

 ةينيسحلا 41١١25116147

 نصح بأنسيه  *1١6

 ٠6 قولا نصح

 1١6  نينرقلا ىذ نصح

 «ءاالاع ١67 ء ه4 فيك نصح

 "<46 لاح

 *1١6  سيلطم نصح

 ؟26:ريغمملا نايتفح_ىلعىبأ نايتفح
 6« "١ كخكو الكل« ١5  ىراكح

 ع م الل كا

 6 9*1 44١+

 هاو ءا٠5 4١41١65 بلح

 يل

 ءلكو ءمهو "05 ءهعك _ ناولح
 نا نا دش

 نير -؟1١: ”١

 49 ودراك ضوح

 - هجن وح
 0 «55-ءزيوح

 شح - ٠١65

 50- كلو ىح
 ؟؟  ةيديجلا ,

 - كب شادبع »

 م؟- برغلا »

 فتويا 06 لك ةنامد>

 خر
 :وسب عبس عمو _ روباخلا

 .., 39107 - ةريزجلا روباغ
 , , ١807 ل ةينيس[ اروبا
 . 19 الق _ رزاحلا

 115  ردنكسا ناخ
 عاام #7 ل نيفتاخ

 0 . مسه
 ةال ه5  نايلاكىناخ

 157645٠6 1486ال -هواخ

 الل ءا١٠و ه6 16 -ناسارخ
 0 ل للا

 طوب رخ «5م419آ6 16 : ثربترخ -
 فدي

 )"اال 4 هَ دابأ مرخ

 ا  هنزرح

 خنثيان  ٠٠

 ادعو 4 8  ؟5 _ طالخ

 0 سور مب ل وتاروخأ

 514 - اروخروخ

 م14 0

 ة:8١- ت ا

 ءانقءل اء 620 ا



 مسام - شوار ؟ول" ع نوع ساعت

 «وه - ةيلبارعلا تادنيرد 2 0207م دنركو ناشوخ

 ٠١ - نوثاخجات دنب رد ' 541٠١65١٠١ - باشوخ

 ما ىكلنز دنرد |(419161704151 615 685- ىوخ

 موه - هرقف دنيرد م اك

 5١4" 614 - كنترد 00 ة9-تيوخ

 5-6 0544654165 -- سمرد ': ةؤم _اريخ

 نو ءؤام/ | 88” 1١6 « 1١64ع "١7  نازخ

 موا نيزك رد 06 (

 0 4مل - مرد 501 0555 انيئاد

 موق مس لكمد 0 3 مو كاليابد

 ال* ولت دنوامز دنوامد مما _ كربتاد

 - الق مدمد ال مانو _ دا اراد
00 

 2م 1م  قشمد 200 45068 , 1 درج اراد

 ملأ _ناقهد 0 مس ليبراد

 4ث ؟6 11و الا كوهدز ١١8 - لايراد

 هش تروذا" | ؟ةمل و 158 - نساد

 101- دابآ تلود ش همومك - ارافاد

 4ها/ - نامرفو رود 6١ه - ناتسغاد

 4هه - ناكود ١99 ٠044١59٠" -- قوقادلا

 15*؟ - لامود "هل - كرئاد

 الد نيود | 1١/656666 ع1 5 - هلجد

 1١ه  قوذلا نينمن ف سن نادل

 ْ ١١ نينرقلا ىذ | 1١6١ - ليجدلا

 (( 35 ه  ناكراوخد
 ل مما - كتارد



 481 ع 6# مس ع اراز '020 157 -(+)ابحار

 456 - ناكراز هم س ودار

 ه7 621:8 : سشورجاز - سورغاز 165 - زمره مار

 نقل ف سلا اجل لي 107 6591 #54 - ةينار

 35 موج عل .و ح تيار
 وك قا حم ح آوماز 171 - هميحر

 مم - هيطابرزا فلا د نيعلا سأر

 غهه و 4هو - هوكدرزأ ميجوو اس ( سارآ) سرلا

 "ه8 - هدرز ؟”مةهيهمبعى ع ( رضم وايد ) ةقرلا

 ةيساس يزاكرز أ مهو "مهو عكهال اوال ع ناور

 6١مو نارفعإلا "452 1965 15الى الا ع زدناور

 ه١ - دنوامزأ - عمرب موك سبع الاب ع

 مم ناكنز  ناحمز 458 ها ايسوو

 مووب س وأنآ كنز 4 اي

 458 ىو ح روز هكنزأ 458 - زيئور

 14 (  ملاظ )نأ ١مم تث ولدوا ١ ءاهرلاا

 انففل اكعنامؤ ع ا617 ع نازوزا مهوهو اال

 51525564056 :باهز - واهز  ١ةكءاو ف اوه نال ع ىزا

 ميسو عقب (دز

 ؛ءق يلمح 7414 - رابزأ لو «*4:هيوكىز -لفسالا بازاا

 مه. - هيتيز اناحأي

 اة هام - يرعز م نائيدابىز- ربك الا بازلا

 ١ .؟44 1 5

 نينا 4: قالبجواص - خالباسأ و؟١ - هدباز

 "5هرءاد"عادق عال ؟16 014اء118ع ات ع" وحاز

 14 - خمسين وياراس 4# 51١



 14 ل زيراس

 م  هيناساس

 0 0 ©98.- ورباس

 معقب _ نوصاص  نوساع

 *141/  زئاس
 مب؛  كالاس

 ١ ب !صاس

 951 -حروبس رأعل ناس

 45" -( روص رواص )  رواس

 486ا/  ارعاس

 78 - دريس

 4068© - هوكز س

 8+  اكلاتس

 5*8 15 ناثسحص

 هج قرأم دع

 ة وارم
 ماب - ناوارص

 هل -ليرس

 مج9  هلطاشرسم
 عقبا - ةلكرم

 ١41١ - جام رمس

 4590 - جو رسص

 164 ب ءورس

 . 235 -زمرهرس

 مهم ب كاركس
 ١الا_دنو هك
 161 5١ كياكقو ؟ء- زودلس

 5  ةهيناطلس

 4856445 - ( لامجمج )دابآ ناطلس

 9١6ا!ل06٠614 «(586٠١  ساملس

 404 “وعما

 ؟؟؟5 11و ثيم 14 هيناملسلا

 . 50و مالإ ما امم

 "85 -( همحل ) هحمس
 السن  ١4

 45ا/ع *ه_ دنملا

 سنيله  ١١4

 ؟44 51 ءااةءأالا ه1  راحتس

2*4 65 

 « ١7541597 ؟١ ه-( جدتنس ) هنسأ
 نقلا لي ف

 , ة«حوسأ

 هس _ ىلآأوس يي الل ةه ا - تشدرس

 7؟ -ميترابوس
 الك  ريبوس

 , 4 للا وزو
 اةهك«ع مع 58 عج ايروسإ

 ٠١١ سوس

 هىلإل- هنايسوبس اسوس

 408 -نسوسأ ا "676 اال( درع

 146ج - راكوسأ ماب , بإب : ناّتسحس ناتسكس



 ل 0 لا

 كاموس - 6٠٠

 1١ 5م كل هك - رم وس

 37 -ىوس
 موعد جلوس
 469 4149 - روكذوس

 عنقه - نالاديس

 موا نقم ع ناكديس

 1١١1 - ناجريس
 ,اؤك نة اا" - ناوريس

 تكريت فل

 ٠١١9768 -( رسس ) راسيس

 4ا7/ - ناتسيس

 عمت املك ل رس

 4م- حج روروكيس

 16خا- روخاليس

 هيج - شامس

 يس - ىك اس
 6© وروميس

 65 : دابالقاش اوالقاش  ىلق هاش

 موس دركهاش

 خاتش - 11١146141٠١

 هو - تاةرشلا

 ؟ةاب ح ورسلا ةرحش

 ونواب - هكرش
 11١ م4 - خانرش

 10561466 : رتسوش _ رتسشا

 موه لهو ؛ ١64 - لايسفلا

 معمم - دابالعش

 "14 - هوالقش

 7-2 كمامشإ

 61١4 ماسالا نانيدعت

 فش سس 5-5

 مهم - (شكن وج)شوكنشأ
 مهما ردلاوش

 مك ىروش

 6١هال ع ١٠6 - شوعلا الا و81436 596 تال ع: - ساو

 وقل

 5076 اذا - (كروس)كر ه ومص

 (ش)
 مالا - رواش

 موعب - دابكاش

 نضأا فيري اا ماعلا

 كيشوش - ١7١"

 ا5لل - ناتسلوش

 4٠١" *؟- نابربش

 ءا"الي”5ه ع هدو "ايا-دوز رهش

 فض تف للا ل اع

 عقم الو

 مالا ب رأي ريش



 ام

 (سص)

 1؟5  هملق ناص

 614: قالبجواص - خ الباص

 عاطل للاب كالا «؟هئءاكك

 م/م 11ل/ ع5*17564  نوصاص

 | سيووأؤ ١ ع 1؟7”:ناغمص  ناعماص

 ٍْإ ٠١  ديمصلا

 ؟؟ داصيمص

 روواص  روصلاةملق

 ١51 نايفوص

 موس _ ىاموص

 ١٠  ةرميصلا

 الصين  ٠٠

١: 

 (ط)
 158 ب مراط

 1٠٠ قواط

 م١ ترايز خاربط
 ؟ةئمال _ةملق قاربط

 ,؟هؤ 6١١6 ع55,(486-_نرزءارط

 فدي

 وو - ماشلا سلبارط

 +١6  :برغلا سم ارط
 م. :اليدوت  هلطيلط

 ٠٠١ -_راوشمط

 ”١59216 - ىزلط

 أطيسفون  ٠٠١

 +154 ىلع ملاظ

 ٠١8 سروط أ
 ١٠١ دمه عال 88  نيدبع روط

 فقع 12

 "7:1 _وامروخزوط

 16 اهشوط
 156 ع, 10م 67“ ,ء١© ناآرهطإ

 (ظ)

 (ع)

 ا ١ةبس_زاوجلداعإ

 ا١؟* ؛*35- ىصاعلا

 اا“ _ هلماع

 ٠١5  هيروماع

 (  1١< لبج )زيزعلا دبع
 ا١هةيالأةع ل91 ؛ 11547 تارمعلا

56 

 ١8« ءال (لابجلا '! ىمجملا قارملا

 ال4 ءأل ة

 "8: - شوش رقع

 «؟45616هالع 16# ١1١5  ةرقملا

 14م

 - لأ

 ب شر ىلع

 م؟  هوايلع



 اههىلؤ4 414 كنف لاه ءلقف لهو 165  ةيداملا
 مب٠  نوتسكلوف | ؟في 14451

 3و -زوريف | ١" ناكرمس

 ١؟_روءاشزوريف | 1٠١1 61790  ماليع

 ١11 2 5*- روباخشيف ؟(ةاانوت نيع

 م8١ مويفلا +٠ - هواك نيع

 ( ق) ٠ عل
 ا 8ك اهالا

 ردك لوس ع سوك د صرأت| اال ء 151  نازرغ
 فضلا ١٠69 - هنزغ

 1٠١, : قراينراق.- قيراي ىنرات | (اهنم نيدرام ةيخيرات ةيحان ) سرغلا

 م8 وراق | 7/9  كلاسملا ىف دراولا سرُعلا ولاي

 مةق  ىلدنم ةينازان 58 ىايدروغ

 ات 6 ١1 - نالقيلات 54 - نيثودر وُغ

 155 : ناملس تخم  انازناق ه4 - ىدروغ

 1؟111-7/6 ب ايقودابق (ف)

 _سراف ١1١561١١6554 *161١6 قملدس  ٠ة؟

 ؛ 554 0152 6 ا |47١9 6ءايسقرق _ ١١١ - ١1١7

 7٠1764 - نيسيمرق تا ضف

 55٠١ 6 8 8*6 غاب هرقأك4_؟ ع ١57 ؛ الاء5١  تارغلا

 ؟47 - ىلهون هرق هيأ

 ؟ة 3 هبل هرق ٠١5 ثرايلا_ثربلا_ثرفلا

 19ا/ 637١10 64 قوح هرق ١١ _ايجرف

 مهو .5©- عاد هرق ؟؟+تاس د_اسق

 ةالؤ 46 «716 55  غاط هج هرقاإ 84  نيطسلف

 ١١4 وص هرق 1 ملا ايسنق



 1؟هع١1 ل ةيرصيق مس  هيئازق

 اةفيالالجا .١1١6" - نيوزف

 )0( 1 _ *1١١ 54 - قامربا ليزق

 ؟٠مه ع لوداك 1

 44 - خين وثاراك 84072181 + - طابرازق

 ق٠ ىخراك ١1١ - ناتسق

 5« - (اكاد -- راك) ١١6 - ةينيطنطسقلا

 ملا ع 88 : اك ادراك - كادراك 19٠ ءاتمخ عم - نيراش رصق

 456114 :وكدراك_ىوشدراك م -- صوضللا رصق

 ة؟ ملك - نيكوراشراك 4١615" - روطق

 ؟ا5 - نايراكإ ؟ة٠ - نيليجلا ةعلق

 4 - ودراك ىانرا زاك او4- مق

 61: ناوشاك - ناقشاك | "مه - ةينارمقلا

 هرج يجب س ىركاكا مويع سا نايليدنق ع ليدنق

 ١40  هيوك اك | ١٠م6 - نيرسنق

 ممم الاك| ا١؟؟ 16(2-ناحوق

 1517/6 عقم "ىلإ - نافيل اك 151 - راصححوق

 445 - هلودناكأ 4م - غاد هجوق

 44658 :رواج  رواكا ؟؟ : وتاروخ - وئاروق

 869: روهك - يان رواك" ٠ ؟«6-ل- ناجمروف

 ١914 117: ىئاوك- ىئاواك ء؟د عزاه عمه علو ساقوقلا

 همعءا1- ايكردابك مول عام

 نيش ع أ ورك هلوق

 فلم ضف انتك م16 أ5؟ 0( ١هركوكه ةينوق

 هء4- ركلا ؟44:- قي و روق

 ه+عةداركلا 1716 ؟؟م-- ربش ريق



 ة٠- هدرز هلك او ىو  ناتدجرك

 اةقا ل سلك ١ة# _ ىلطسولا اخر

 ١/8 - ربشلكا عه“  اخرك
 154 خلك مها _ نيح ركلا

 هح يرق 6٠06556 «الءهع* _ناثسدرك

 ١١ه ىرك هد« "الل ا ٠6 اا

 55 جنك | ماقول عمال

 عمد هحنك | "  ىنمرالا ناتسد ؟

 ؟"ه د ىرخنك ٠١  ىتاسارملا قاتسد رك

 موا تلاع عت روك ءاكك اللص توعد كوك ؟

 5٠1-وانيدنكا ضلع افشل ا

 ؟؟- توكلا ٠١4 -دورمك

 ٠١ خومتوك | 744 - برع دوم رك

 45614605 خيجد روكا ءه5 ) ١فة 6 #ال ع٠ -نامرك

 56 مكعب د نيود روك

 ١٠٠١ ءللا 6١ه عال 4 :ناشامرك_ هاعئامرك

 "- غوملا ةدوكا ما/1 0 ع جمو عسا

 4" - زودروك ١ موعاح سيل ماك

 14 - اودروك| ؛4همعه دن

 44 - خودروك | موم كلبك

 47 44 -خيدروك | اذع  نامك

 4و - ردروك 14 6 40و مصب عسل _ ىرزك

 ممإب - تادروك اك4 هنك

 458  موروك 4 لاا ا تدلك

 مس زب ربك | ١٠ه - نيشالك

 ؟مه- دواد فرك ١1هإ/ ءههل  ايكلك



 ٠١ - ناجيهال «ج5 كب ىلع ىل هك

 ا١؟ 6 ,مو - ىانمل مران ع 78م2 ا روج ا در

 ٠١ الإ - ناتسر ١/ -هجك وك
 هه - وبلا هس رالوك

 61١ - وهدرول 590 « 7897 - قحلسي وك تح ىوك
 ١١؟ 1565 686 - ناتسرول نايا

 ل ل 14ه ل يوك

 ١7١ - كسيل 1٠٠ -- نايج هجوك
 ميا : راتسيل 1 - راتسيل ه4 -- شي
 ماب - نديلا 451157 : ناليح - ناليك
 446 - قاليل 1١١6 4.. - ليك
 "4907 - ناليل وم ب شايك
 )0( ةووم انتيك

 ١مم - سيملام | 48 6517 :نيدباروط - ىخوميك
 9٠م - سكنارام عم : موج سس موك

 زعو و ل556 191 97 - نيدرام هه - ناكيايلوك
 ل يش دلت 459 -- تشد هوك

 ١؟١1 - سيلوب و ريت رام )0ل)
 ملك ع "لو - درك زام 456 15١ - رال

 455 8 *ثنب اه - ناردنزام «ب - ارال

 ماله - ناذبسام ١76 - ناتسزال

 هع : حروب ادمم  كروبادكاأم ١6 - يزال
 سو نوم اة ىو وكام هك اعل : الب _ ىحال

 414م س انك ام وا سس بانال

 ١ - دورئام 5م الغ 516805 ل شايال

 4٠6 5956 - تووام مبت - ناجيلاوال



 تاو

 ميو - ةرصبلا هام

 4446 881-- تشو هام

 ماله - ةفوكلا ءام

 م4 - روم

 ١سأو لو عال١٠ سس نئادملا

 «ه4 - ثايدم

 ,«ء5و58١61١6١61ع1 - هفارم

 للا فلع

 هو - ةكرم

 نمل - ووكرم

 8١1ا/ دن ص

 معسجسيعأ# : نابربم  ناونرم

 456 6 كهل - دهشم

 مم - ةيماسملا

 ء”كككءاأ5ة65 “16856١٠١ ع رصم

 ماا

 سلطم - ١٠6

 ؟ةهويماإل - ندعم

 ١١و - ةبورعملا

 ميمفو ١1 - راتملاو بواقملا

 ؟ةقياال 14 : ناركم -- ىركم

 ااباب - سكم

 ١؟م - ةمركملا ةكم
 5838:1448 65 : درجزالم درك ذالم

 ا١الا/ ء ١٠ ؟ع4 ع ةيطلم

 ناليلم - ٠١"

 مع ح جبنملا |
 «م« - كنفتنملا |
 سويف اجب حمس عاب“ - ىلدنم |

 -4٠6 نايكتوم
 4م - خولولوما
 مءاخل - خوما
 ءاة4 6 أ610+5[6156١-- شومأ|

 م مال
 1376 18م1 “ع كال ع لح لصوملا
 1465 جلكأ

 ماس غوملا
 اا كوم

 م - نارأو ناكوم
 ه - ناكوم  ناتوم

 4ه5 -تشكنوم

 ١١8١١56926686١5 هبديم

 ران :ضفم فب ضفل ا

 55و06 189 الا ىتانو وزيم

 3 يد دعا تظل ف: ضني 000

 هك وسيم

 41 - ريسيم
 ال55 1151221191 - نيقرافايم

 لها
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 ؟0٠- بآود نايم

 )ف
 هاك امرا



 مس ا #لءاثص

 .(ه) ٠٠١8 نيرا

 :١15 رضحلا _ ارئاه 0 هما * ديرما
 7244: روره  نوراه | 1٠١4 1٠١/6 «الال ءال؟ 6« ه7 ىران

 ة؟عمك_ راهراه كلا

 17 :وظح  وزاه ١ 824 - همجن

 4"  رامثاه |8هل/ 705607 : ناوجقن  ناوجخت

 م.و الاه "03 ؛ ٍبيصل -سيز/

 ةمعذع 56 _ ناملاه 81 - سيسنأ

 ٠١5 نوزلاه 4144618561956 هك - نيسصن

 159 : قامربا ليزق  سيلاه افلا دكا تحت

 ١٠؟؛  تايلاك ىلاه م84 مكسر شقت

 45٠ _ وناواه "نما هيرع
 موك وم عاالش قل __ نامارواه 030 و _ هلا

 ؟ملك ؟٠م _ةارهإ مماو# 42151١" دنوابل

 1055 مسارها« 4 ءالا ( 37 : ىرين -ح  ىرهن

 194 روره | فعلا

 :١75 نزرأ  نزره ا ةنوتكا روبين

 م4 نيسرهأ 4١١544 -!اورين

 موفيعفكن كه )55418 زمرها هوو : اينيك ريس
 هه ها ىيشبت

 ٠٠“ : ناذمه  ناتبكه ناتكه | 85 ( ةموكملا ) نيسين
 عويشة: 11 : ىراكح  ىراكهإ ١١١  تافين

 ميما ٠١8 - سنافي
 ب4 : هجبلأ  هجبلهأ ةسوقل ارا ىدب
 ١41 ؛ 1" ءالا 1و 4 نادمها غفل د ميدكيل
 فا ةسايتخ طافكلا فلسا تانك قفمحلل 6590 - ىو



 تامل

 ١٠_-قانوششاو ؟+76ه ناتسدنه

 اء لاء الا ل1١« ناو 1قال ىو أل _دنملا
 شال ا ب الال_ايكشي وه

 4144 -هنز 4486 _ وتابوه

 م؟  كيدن هو 1١7 -_اريموجوه

 ١4ا/  نيشهو ها نودوه

 لالا , ”5*"3- ربش فاريو ٠ة موهوا ىاماروه

 (ى) م54 ب ننروف

 ١؟9 - ( لبرأ )ريلوه

 ؟ 8 _هحمرأب 4٠١ لزمه

 ٠١" مدؤزب (و)

 ادهع 165 نإلا ١59  ةيشئرقلا ىداو
 16  دافزون !« (ناسرفلا : ةينمرالاب) ناكرو.ساو

 « ةيخراتلا مالعألا سربف )

 ( ىتاعملاو بتككلاو لئاقلاو بوعشلاو هاسنلاو لاجرلا 'ءاممأ (

 )0( ظ
 فشل ضلال هر ل ايليآ
 عةلووت و 30- «يرارن  دادآ »| 89 : اتسوآ اتسفآ_ قاتسب الا
 ١ل؟1| ١6 ( 6+ 6 5ك ته

 هرب -ىمادآ فق
 484 479 -ولئامدآ جمب س ناكيناما
 مالد س ىناكرذآ م4 - ةيقابلا ران الا
 نوع - نايطارآ 4+1 - ىمشج خا
 غهم - ىارآ ء١٠٠ةيكا 45م نوينيمخ الا



 ١٠١4 ملا ع: ماراهان  مارآ
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 417 -- تراشيعث
 ى. - لابانروشآ 44561 -< نويمار لاو هيمار الا
 41١5 عملا نهال

 1414 - : ريشدرأ - سريسك انرآ

 ١6 - قئرآ

 414141٠١ - ىهوترا
 "يدع بساجرأ

 هو س ناسرآ

 اوال - ىكنز هاش نالسرآ

 .١6 نانيدرف قوديشرأ
 ١68 - سونامرآ
 مالو - : ىلاربا ىرآ  قايرآ

 6١١م - ىرآ

 (اقق امو عال“ هو«-نوير الا

 ماو ل اتا اكقك

 "411 - ناغدازآ
 ماب“. - ىتخد دازآ

 مسي - نوزآ
 107 - ىنبوزأ
 ” مم سس صاالا - سآلا
 1 7 - ايئرافاسآ
 معو اع شوتسا

 « "١1 - وكيووتخما - غايتسآ
 ىذا

 ١١من ىكءادس ودحر مآ

 مو - ىقشآ

 و٠ عمه عال ع لاب رمان روشآ
3 

 ١٠6م6 هذ ع ةاليب - نويروش الا

 طل ف راسل

 (ةهه - ىراع اع

 451 - نام اغآأ
 ,؟4 :راشوآ_. راشفأ
 ؟.5 - ناطلس 37

 رقنسفآ - +١6
 اخ عامود ةيانيوقق آلا

 نايل - فورازايك

 4. وكآ
 هما روكآ

 اويل ا
 محبوب - كالآ

 «ا/ : ىتولآ_ انولآ_ ىنالا_ نالآ
 1186141١4 6الك ء"ع

 « "34 ع 56 - ةيديجلا تايال الا

 ملبإي كككح

 ا١ه- نالسرآ بلآ
 "566 , --1١4١ 2 #١4 هيون لآ

 اضقل

 4١م - رايز لآ



 ما

 ؟به4ع١ - لمركلا ساطسنأ كالا مم - ناساس لآ

 ماوه - ةيواببلا ةيدجالا «م؟ - ىواشلا لآ

 من -( نيش وابا سرب ءالالب - نامثع لآ
 «15- ىرخطصالامهاربإ قحسإ وأ اء ردنسكلا
 عيب عاسالو جابو مو-ابازردنسكلا

 ؟17_رفاسم نب رحص نب تاكر لاوبأ ٠6 «هال( ىدنفا دوم ) سول" الا

 1م. ربصإ وأ عام لئاكيلا

 سراب سو: (ض.ر) ركب وأ « مإ ع الو : ىدام ادام ادامآ
 م18 ه5 - ركب وبأ خييشلا | مح
 ٠مم - ىناذمحلا دمحأ ركب وبأ يع.ماس الامآ

 موا - ىفوبألا ركب وبأ | مالا - شوئليسرام سونامآ

 ١4١ - لادجلا للا لضف بلغت وبأ | ه٠. - اخيمآ
 --٠1 روصنملا رفعج وبأ | هد « انوداز  ىثأ»

 4م - ىوونيدلا ةفينح وبأ ما س نترئانآ

 ملم له - همالد وبأ 1١ه ءدل4 - سزابانآ

 ١41 - ميد لاس وبأ الا ل سون ومين

 ؟ها١- دوعسلا وأ مسوس سيردنا

 *هما١ روم قعس وب" انه الع ماما

 #١١ ازربم ديمس وبأ وم كتكوته ع « ىنناب وتكاد

 2١58 ل قانع نب دنع نب كوشلا وبأأ | ٠*0 ك؟ةه وأ ع نمي رهآ

 لاح عمكأ

 ١68 - ىدركلا رهاط وبأ | ٠٠١ «؟ةه ءدوح - ادزماروهآ

  ةودلار فا نب ةلودلا سعت رهاظ وبأ عدح - ىهآ

 144 1مو - ناراماروأ

 45 - رهاط وبأ موق هنأ

 ميو  ىدنشقلتلا دحأ سابعلا وبأ امم خاتبا



 نيت ل د

 ' +١6 _ شراف كباتأ | +٠١١ حافسلا هللا دبع سايعلا وبأ
 اه« ناتسرا كبرتأ ل كتسود نب نيسحلا هللا دبع وبأ
 ظهري 1017 120 كارت "لإ 2020 وجعخ

 "ا | توفي ىريدلا باهش هللا دبع وبأ
 و. - « لاكيه وأد ١7  ىوراا
 مخك - « ناتسدركب ناميدق نارثأ د ١12 لاورم نب ىلع بأ
 7/5 0816. ميساقتلا نسحأ - ىلاسارحلا كلملا دبع نوملا وبأ
 وبحب - وح _دعأ ليغ
 "ه5 ( ديسلا ) دمحأ ١64  زانع حتفلا وبأ
 اذ1 كب دحأ مهل ءاقو وم ءادقلا وبأ
 ١ ( مئافو دادنو وبأ ) دمحأ, ة_ىسيلدبلا سيردإ نب دم لْضفلا وبأ
 مدر ( فاح ١ كب دمحأ 4١" ةيل وبأ
 م64 ىربزح الم دمحأ ( خيش ءلا ) | - زانع نب دمح نب لبلهم دجاملا وبأ

 )2 م... - لوألا دجأ ( ناطاسلا ) ١
 0 ٠6  مرجم وأ

 «؟؛  ثلاثلا دمحأ ( ناطلسلا )| ؛ 550 « 1808  ىتاسا رخغا
 14  ناخ دمحأ مك
 و00714 - اش دحأ م٠  ىبلج بهاوملا وبأ
 شا فلل يي يرعشالا ىموم وأ
 177 (  انكي ىجاح ) دمأ *1١4 6141  رهاط ءاولا وأ
 7١ب ( دكي) دعأ _ىدركلا ةلودلا بيبر نب ءاجيهلا وأ

 عمك ( راح دمأ 45
 كب قيفر دمحأ 16١115 -ىنايذملا ءاجيطاوأ
 52 تدوج دمحأ | 1؟9 - نادمح نب هللادبع ٠ ءاجيملا بأ
 مم (  ىلماب ىالم ) دمحأ ١١١  ةيكباتألا
 17٠١  ىرالجلا دحأ 6 ٠ نام رزأ كناثأ



 ها[ لع

 686*145 | ىناغ دمحأ

 .اجيملا ىبأ نب دمحأ

 ميا طالع ىزؤيزآ - ىرزع دمحأ
 14 كاحضلا نب دمحأ

 موه (  هداز يدرك ) زمار دمحأ

 4مم"! دنو هدأ

 ١6١ رالاسلا ميهاربإ نب ليدمجأ
 م4 ( نارقبحاص ) كب دعأ

 ل +١6

 مو.( ريم ) دمحأ

 ماو روك دجأ

 م14  دئبرد دمحأ
 مود (  باتك ) ىدمأ
 4# (  باتك ) لاوطلا رابخألا
 - سنن ودأ

 5  قارعلل ةرخأألا نورقةعب ر الا

 1 ففى

 ىةوميوللك للم علكأ _ رشدرأ
506 

 "١ ناكباب ريشدرأ

 اا4 111 ناودرأ

 - : كشأ - كشرأ
86 8 

 اذه اغا ثنوغرا

 م - سكرألا

 انفرد نائمرأ

 - باتك ) عباسلا نرقلا ىف ةينيمرأ
 هه

 و1 (  ٠ باتك ) ةيئيمرأ

 0 دلوئرأ (ريسلا )
 نوي ليج كودأ

 1117 - ىدرأ
 ؟ءإ اه - ىدزألا
 455 - ىلزأ

 الأستاجلى  141
 ١+مإل : ناخرتسأ  نافرتسأ
 48 - نيدلا دسأ

 م1 - نالكم نب دسأ

 414  ىناليخ ىدنفأ دعسأ

 ة؟8 اش دعا

 فيفا - ىرجوك ىكسأ

 ١5١ - قوي دوا فرشألا

 مه ع," _ ناخ فرشأ

 ل ١ذدعل# : نائشأ  ناكشأ  كشأ
 موو و 554-06

 "6 - ماجيألا

 مو جوعا

 فلفل « مال  ناغفأألا

 15 ميلا هلا

 7 ا ل "لإ

 انهالت ا

 ا5٠؟ 6116  ناتزوملا دارك ألا نطيل ها ال -نمرألا



 050478 ( ىلإ ىلع )  قح لهأ 1١9  ةيب وقعيلا دارك ألا
 5ع“ ؟ جربلا  زربلأ

 ١41؟  درأ ؟5- ىتوج كانملأ
 "مو كب بوبأأ ١" راولأ
 1١7 ١١4 ةيبويأألا 414 ب نايل هن
 ٠١٠١ - نيربنلا نيبام ماوقأ لوصأ ١6  وانامأ

 457 ىلا رمأ ١٠6  وزبنع  وررابمأ
 46ا/ , 8 _ نام . وأ ؟ةهك ١٠٠م4 - كب ناخ ا

 414 ىردخاكغاجوأ مة ىكب ناخ نع

 ما/4: ىتاروأ  نوتناروأ 60 « ٠١21© - تسدكي ناخ ريمأ

 :50١ ةيمرأ-ىروأ| >' روب عاب
 ١١١  دوروأ 47 ناز ريمأ
 مب - تنورأ 17  ناخيش رمأ

 "84 -امئاب مهاربإ نزوا 5٠١5  اشاب نا
 ”١9 - نسح نزوا ١9  (هفيلخلا ) نيماالا

 411.2 ناهاسو م15 - ىبلهزدلا كب نيمأ
 ٠5  نامثع -وسوأ +٠ - ىندملا نسح نب نيمأ

 ٠ ثيسوأ ؟و٠ 65614 كب ىلاع نيهأ - 5

 هلا  ايبشوأ 5517 كب ىضيف نيمأ
 7914617147 2118  زوغوأ 404 - ىخانأ

 ١55 - سوسكوا 454 -ولراينأ
 450  نايكوا مةرف - ىراتتأ

 ٠٠١ : (شايرو  مالوأ) | 4١ + ةيدركلا راشعلا ةماع باسنأ
 ١954 ءالقا' عاهخأ  ةمالوا ٠66 _ناور شوا

 ١14.4 159  ناغوتياجلوا| :518 61456514 - ىلجايلوأ
 ا519١ 65 ناطلس وتءالو(أ :* < 00 عاف



 ا وايد

 الث 55 ديتسلوا

 كب غولوا _ 65١6 ٠١5"

 هم  (ادنام _ ناموا)

 مب؟ _ لالقتسا ديمأ

 - ىلييددألا نيدلا ىنص نب ميهاربا
 نول

 ا١ة٠5 _ نناطلس مهاربا

 18 كما ااقا ل اش ميهاربا

 "16586 ؛ ؟؟4 - كب مهارإا

 "1 دخ ءالهق  ىلملا اشاب ميهاربا

 "ه١  رصم ىلاو اشاب مهارإا

 "4 65979  ىسيلتبلا مهاربا
 #١ ديلولا نب مهاربإا

 ١٠ه _ رتش الا نب .هاربا

 ١17 لائيا مهارإا

 اا _ ناخ مهارإا

 ١6١ - ىعمسملا مهاربا

 1١1*1101 ثك 1“ رثالا نبا

5 1 

 «75هؤ 6٠١ ءاقه ا طالبنا» نبا

 نحلل

 ,0/2599"5 6 55-- لقوح نبا

 مو

 ام. لس رجح نبا

 ناجل 0 ١55 *"8- نودلخ نبا

 ؟ما١و١ا١٠6 1١5  ناكلخ نبا

0 

 "- ( باتك ) ىخيران مالغا |

 مه هتسر نبأ

 ١١١ ب ديمعلا نبا

 »و١١ ٠و كب ىزاف نبا

 همس  هيقفلا نبا
 مو١ - ىلبرالا ىفوتسملا نبا

 فما -- مفقملا نبا

 مو - هيوكسم نبا

 نك - ىدرولا نبا

 ( ةرييه نب رم نب ديزي ) ةرببه نبا
 نسا

 «١ - اشاب ىرون ناسحا
 ءاالا/ءااله ةى ع ىسلدبلا سردا

 "6 ءاودح

 مإل - ( فيرشلا ) ىسيردالا

 م94 2مهك و5١1( رحيم ) سدنومدإ
 ١196 - رزيابسا

 م15 115 - نوارتسا

 مها - لالقتسا

 مب - قاحسا
 ؟ىق  زمردنقسإ

 ه؟ - ربجونم نب رايردنفسإ
 451 ل ناخ رادنفنسإ

 715114 الإ ل رييكلا ردتكسإ

 ا56 - اشأب ردنكسإ

 ١ 5١١ ا1قه ع ىقنم ردنكسإ



 37 3 ال

 ماو - ركيووتحلا| 6 19* 6١17/4 - (هاشلا ) ليعامإ

 كذا « ١٠١5 ( باتك ) ميدق ناريإ ضانددنل

 ملا لسا يو وامل 541546  (وكم) اغأ ليعاممإ
 ؟هيكك و5( باتك ) ناريا 4

 16* ( باتك ) ناريا ةلئدمو ناريا ؟44 97*27  اشأب ليعامما
 عمم. - دريإ | ؟١51 6514  قانيدبلا اشأب ليعامما

 ٠١6 - سيئ و.سلإ 1٠66 7*1  ىزيزع ليفامما

 4؟١ - تادايسإ اذه 2غ 19  ازريم ليعامما

 «هم- ىمافا كيشأ 158 6504 ب ليعامما
 ا؟8 -ع سوسفي م5  ىراهتشا

 5 :(لاك سف ) ١٠  ةباحصلا زييمت ىف ةباصالا
 «ةاك فورازايكيل ٠١٠١  ناتسدركب ةمانالا

 ملا ادك حرركا

 ادك اه لو - ناخلبأا ١56  نوفيذسكا

 ١هة 6148 - نويئاخليالا موا 811  ريملا هلإ
 اهو زكدلبا 1  رشلا هلإ
 ؟ةلقب اس نائنش ميش | ١54  ازريم ساقلإ

 ٠١١ - سين ريفاتنيإ | + هم سايلإ
 515 -- ىلغوا رادق ريب هجنيإ | 22451  ناخليا ىجاح ىلق مامإ
 ك0 ااا سس نكن الا زياجمألا 5١١" ١  ناطلس ىلق ماما
 مااا 1١٠54 _ ىتامإ

 ٠١١ - ىئانوادنرإ | ( ةديصق ) ةمون ةايحلا تناك نا
 "هريس اردنيإ موك

 ا١١؟ - نامكرلا ةيئاويالا | هاب  ايال وك ايا

 م.1 - ثقه هونيإ | اذذ١ < كبسإ

 ؟45 دن هويت هويْنأ ة1 - راوسإ



 د

 (ب)
 1٠04 - ىلاح باب
 م١٠ س كروب الاي
 موز - وشر امباب

 ؟1؟ - خيش اباب

 ممم "ه0 - قاذمطا رهاط اباب

 47 - هريم باي

 مابه ح ىريم باي

 كل راكداي اياب

 1.14 - اناركباب
 مماج لح هبريباب

 هم : ناشاب - ناحاب

 215616561445 2 ؟ذم4 - نالجاب

 !ش ه5 - دنواجاب

 مه - وانجاب
 م١ - ناروجاب

 1٠ - ىغئاداب

 694٠ .اذك + نيداب

 يسون6 جو 15م4 ىلهداب

 #١1 ل داب - ذاب

 موك - الاكرم ماراب

 45+ - اراب
 ةمه. - ناليجراب
 45و - نايراوراب
 4٠054 - نازراب

 ١٠ - اموسراب

 4114 - ناشكراب
 45١ - نارك راب

 مم - ىلكو راب

 ميله - نايسيراب
 +١4 - عاجش وأ زاب
 مويوب ى مالت ع 6 - ناسي اب

 158 - يلكيزاب

 -ريبكلاريش نيدلا ماسح نب كاساب

 يلا

 مهيأ - ةيرمابلا

 عوبإ سس ىل كساب
 هما وأ نساب

 مىمهك - كاشاب

 ةءح ا
50 
 4116.74 - ناين ونا رغاب |
 سو ل وطاب

 46ه  شاكاب

 عرب ح ك هكابأ
 414 - ىخلاشالاب |
 1  هويرك الاب

 13م  دنو الاب |
 504 - كلاب

 ةيحل مشلاب ( سرغلا ) - ىمرغلا ولاب
 اهريمأ ناك ( ولاب ) و نيدراع ةيخمرا

 7/6 راصن الا كئاسم بحاصد بع ىف



 417  نايلاب
 *ويس _ ىئاماي

 مابا 2 قح كنا
 سيب  ناتسدروك ىكدناب
 1هذخ- ىناوأب

 بأوى  108
 1070 - جنب هوأب

 835 دنو هناربإب
 ١55 - ىرالجلا ديربإب
 ب6 امك  ةيردنيابلا

 موق _ كنياب

 457  دنو هلج

 ١44 ىوانجي

 رصنتخمب - ٠08

 تخثيارلى  4184
 4ه4  كنهوي رايتخم

 ىرذدب 41١5
 البرابرة  ١١5

 هته ء1تا/ 2849 29  لوخارب
 م5 - ىتخدزارب

 ةؤ4ى46 5756 58  ىزار

 ٠ ىجت ذر
 -زور 4١4

 م5 ىلئازبرب

 ١4١  قاكيزربلا

 البرزينية  1١51

 اوك - دياسرلا

 5*1 ىلتكرإ
 4مم كيزب

 مم8- قكيتسإ
 ىكس - 0١

 155116 _ولناشب

 ا١ؤم - ىرانش|1هم6 1866 ,؟9 1ال- ىرابتخم

 ١١ه 68 -تخ

 ممله عالمه“ 1١14  ةيتخبلا

 دل كب ىخ

 ىخم -1 ١14

 يئاردب ١1١

 . زؤالث لالا كب ردب

 مبيع اههو: 1١١8 ب ةيوئغلا

 11١١1 ىريشن

 ١٠  ةيقولسلا ةيكريرطبلا

 م95 : لف ا لعب

 مبك : ىبالاس - ىلقب

 "1  ىئئابوص ركب
 245 ( مظاك هرف ) اشاب ركبإ 11+ 086.62٠ و165 اما ناغرعب
 «41 - نابلس اباب نب كب ركب «ه4 2548م غ9865  ةيناغردلا
 7 كب ركب | 15561546198 لول نيدلا ردب



 4608© هدازكب

 197 نايل

 1؟4- دلب

 اله , 4  ىردذالبلا

 موأ _دنوالب

 سالب 1١9

 لباس  *ةا 4409614٠1

 | قاجد - 42١
 445 كارو

 نارو 41٠6

 ساراروبانروب - ٠١٠١
 كرو ٠١4

 1 ء7ا/6  ناكزو

 1١17 : و _اغوب
 ٠١١ _ شافو ه  ةيقرشلا ةفالحلا نادلب
 "عملا  اشاب رابوث صوغو ١م  نادليلا
 ممع _ماننيكو اة  راثلبلا

 447 - قالو | 508:57065 9186. هرك ريش جيلب
 الباوج   07ولى  4٠05

 (48- زويب ىلو 41  راكذب

 "«44 - سلو ح01  ناكيلب
 455616  ولردابمإ عم ىلإ اكيلب
 مسرب وعجم 35744 نانيدابملا | مال1 كاد هدنب
 ا؟5 6156.154 مار م.ة  نيمايثب

 ؟م* ؟اشاب مارع ما - ىربمادنب

 مالم ءا5ك6 - نيوح مارهم ١55 هيودنب

 اه _كارتألا مجرا ونب

 041  لوقع ونب
 ١14 زانع ونب

 ه١5 بك وشب

 ' وهو _ دارك الا راكع ونب
 4137  ىلفابو
 414 ناتو

 مه ( دوج ) دوك مارهب
 +١5 _ازريم مارج

 "94 - نم |
 418- دايرعأ
 ”٠*1 - ىلايب

 (١37 رهاظلا ) سرييب |
 4145 - ىلاب ىل



 6124 انتوا تيب

 محك  ىثونببلا
 مي ب لاب ريب

 497 _ دنو هن ارم

 04 ورب

 17*1١  نويطنازيبلا

 1٠4 - ىرس ىف
 ١17/5 ب اشاب دم ىلقيب

 77 اشاب ركيي
 4؟4 61416  ناركيب
 4١4  ناحيل

 مو عقلا ب رامي

 4686 - ىهو

 )ب
 ه9 - ىخماباب
 ه8 ىخنراب

 119 كباب

 هو «اى1/  سيئاب

 2217 - ىلا

 ه4 - ىجبأب
 ؟_؟+عا76  ىاسراب _ سراب

 "1659  ىويسراب :

 4556456 ١6  ىوزاب

 ماا  دئزاب

 عوق ىلالاب

 491١  تيشتناب

 ااا ىذا

 3*8 هواي

 باهراج  445

 1456 45 دنوارباب

 مهم 61161١9  نويئربلا
 ؟همل (  باتك ) نويسربلا
 ؛٠ذالاب ”ىراورب
 4*ؤ ريد ىداورب

 مم  ىناسب
 454 405*615 -_هوكتشلا
 4٠04 20 هلام تشب |

 16 غءععو.. .ردشلا

 مالم“ ىف الب

 سخرطولب .١135
 | بنجارى  41١17

 مةبح - ىتشكناجنب |

 455  ناينحش

 115  ىلشن اينب

 رحش - ٠١9
 414 - ريغص شئاينب

 ناروب 4١6

 ووك دلو

 "ذك - بسيشروأوت

 نب ل وا

 مو ( ةغل ) ةيدنوارهلا

 + عاش لب
 ه؟ه - ناجيب |.



 - وو م مح

 :94 م ٠١ + طئئابجم ةيفارثجو خيرات < هارب يجاربو

 ننال ب ةيناملسلا خيرات 14" 509071455 591-- نار

 ء5؟ ؟ يدقلا قد الف قرشلا خيرات 51١ 6 اهدي 5٠05٠5 - قادوا ربب

 0 0 عت ام 14197 9.5 - ىموم رب

 8 - همان رفظ خيرات 116 ل هشيب رب

 - اوك ء_ 156 , 174 - ارآ ملاع رات 1.5 - ىلايربب

 ٠١4 أ -- نيخرؤملا ماعلا خيرانلا 428م - ىلنايربب
 و« - ىومم خيرات 200 8[ نئتوكفي

 ١١56 - نيلالتحالا نيب قارعلا يراتأ 454 ؛ ؤؤ5 ء 16+ < ءوكسي
 :؟146 11717 2«؟مل -- رماه نوف خيرات م9886 - ىلوس هريب

 , 15١ < ىلسولا نورقلا خيرات ه١ - بسارويب

 !ى.-- امالاب يرام خعرات (ت)

 ُ "١١. - ناتلم خيرات , مس سس ربات

 ى16 لال ءلحم - لتصوملا رات 1 "»## ل تاق

 ؟14١1 - اممل خيرات ذاو والام -- خخ نراوتلا جات

 40«- فاتأ 157 - ايالاس نيدلا جات

 4.1١: ع ىلوك ان | ملم - ناماغ نب رضحلا نيدلا جات

 449. ازوت زامات | 508١ ىروب ديعس وأ كولملا جات
 451١ .- ارمات : ٠ ةيعيدس فن وكرات

 "ممل ل ناك مكي يرمي - روش 2 راث

 , الا - ىنهاد اهات ا: مم - ماعلا ابدوأ عبرات

 و4 ه ىزركدات اذ ١؟؟- ةيمالسالا ممأالا عبرات
 1١4 - هشاتاوأ514 599 عما - ناربإ خيرات

 ©4١٠١ - نايبات ل ا“ يللا ىسمإ#

 َ 1514 ل١5 2 ٠هؤ 63 - رثنلا 1١ وح + لباب خوات

 1156 4< قول تدوج خت .رات



 هد 7” عسصسص

 . *#«*8  فارشالاو هيبنتلا 54١ ؛:"هحب ؟هحنضلف * فيقثتلا

 +بولإاكيتوسأ ؟ده د ةيتحتلا

 . .هق تةراوتلا ١45 ء151 - ممالا براجت
 )11  ءاهتاروت | 118.58 ع * -ريخالا ءافلمخلا ثارت
 الاب ءك؟  نيجناد وروت نيف نول ناسا اد

 4037 - ىنيروت ش ١15 - نامارت
 4 لامثوتا ١956 ١ -- ةيلئوق قالانةكارت
 كب قيفو جاحلا "هرب - وكام ةكارت

 ةىءده-( انرونا ىلوكوت) مما زيقكارت

 ا, -(ىراريت  ىتلوكوث)/ 0 #4 - سويتروك خيرات ةجرت
 ه٠ عملك( اروئين_ىتلوكوت)ا عمم سس للاخر

 ١ "4 - وكسديت 11٠١ 2560161١653١5 _ كرتلا

 ١: 7 "ءالك<؟*ء بالأك و اأأ4 _دادربتلا 5554451٠١ +ة|؟ ع ؟نق عمال

 و45455  ناجحمر ناكيريت "م الكأل ال5 لفك _ناكرتاا

 اذه « 15101411 2 ناكربت ذ ناكيربت 3تسيتدف

 7487 تنقل اىما 0 ؟ة؟  ايسآ ىف كرتلا
 'رهان  طرخان  161 ْ 00 1

 1١8 نب رثاست 5847: 747  فيرمتلا

 ماء مهو 5645 رمط تالت ؟4.- ممالا ةيصع ةنجل زبرقت

 . 1١68:15١5  ؟519_ةيفاملسلا نع نوسرجيملا ربرقت

 435 ناركيت | 7"  نادلبلا ميوقت

 ٠ _ىناثليت| . "9 « 5"  ىسايسلا مبوقتلا
 . 460 وك هليتأ 444-دنودكت

 مالا ده كب ىوامت | «24 - ىكيلت

 مها نينا( عد( _اشاب روميت | ةمل#  ةيلتلا

 - 188-شاطرومي | 844 - ةيكينتلا



 ب كتلروميت

 21( ؟ اة عادم

 (  ١59 ططقتل )ديثبث

 !؟95:- صويسودوي
 ٠6" - سيناةويث

 تدئوس-؟١” 2

 (ج)
 م04 ابا
 : : ناسكمأج ١١١ - ىدركلا ناياك - ناباي

 .42١ لئامجاع

 معو - نبدراج

 ؟مىه4- ىدئءامراج

 06 0 ع - فاملا

 "مس  ةيكاج

 ؟ة5- نوسك اء

 44م - ىبالاع

 15« - كيناع

 ؟ةا/ - بساماح

 6 - ىزبرماج

 ش ١و6 ب طالوبناب - دالوبنام

 0 ةةهودس ىقوناع

 1هو- ىيئاج
 1017 - ناوالهام

 لوركا داساج : ليها

 19٠ -+ وواقم ىكواح

 دس مو سس

 عونه - ىدي واج 6 11 عرس

 ميو - ىكرابج
 4٠١ - ىراج

 ى 190١ < ىئاريجح

 9416 457 والاربج س - لئاربج
 مسب - خيش قالج

 ١ 17 - اان نارتح

 1م يكملا هللادبع نب حارملا

 © - سكر جلا

 )0 ١5 تايمرج

 591 7 ةيرصملا ةميايسلا ةديوج
 مسا ىو هاو

 :,91 ىدرك نر

 0 "معه سرجلا

 ١07" - اشأب رغعج

 451١ - ”قاخ لق رفعج

 ١م - نس ريم نإ رفعج |

 0 156- 2 - اها ناّنس هدآز هلانج

 اةه4 ع اقام

 42١ - ىلا

 1٠66 - رقج

 ٠6٠ - شمركج
 45ه - يح

 اون - ىكح

 106 40 ل ىو
 65 -ولجإ



 سو

 55و نيناوجأ . 30 موو - ةراجلا
 00520 ذ5ه-نابوج 00 ماجاب ل ايواج

 18 - نيجنتوج 7 114 - لج
 - ه6 590654 - وج 1٠6  هدازكب  ىلج

 ١" هكا و وشوع ا ١ 2 ميو -_-ليلج

 ' 316 -  زردوك: زردوج 7407  ىلن اكيلج
 «ة7 242ل ؛5ل/  'ىدومجلا : ىدوج ش 515 دن ويلج

 الما كم 1455-( :ردع ) 4ركمج
 181  ىلناكيدوج | 174 © ١171 ىسدرملا كب ديشمج
 ١؟؟  ناروملا ه5  دركلا لالقتسا ةيعمج

 ا فروج ' 85« ىلمسوأا ايسأ ةيعمج

 <ه  نيسردوج| 580  دركلا قرتو ىلاعت ةيعجج
 بعشلا ةيعمج الكردي   “8٠:ناتزوجإ جوزكان  1١9 ١١86 «

 ٠ ؛ةك, 15١ ؟١8 ب ةيدركلا فراعملا رش ةيعمج
 هاله - ناطلس وج 1إ  ىواهزلا قدص ليمج
 ا؟؟ءا5؟ .نايلوجأ 30 -1٠١4 نسج
 منديل سس روموج 174 ب نيدلا نصح خيشلا نب دينج

 ++ وكلام نوج 8*1 - نوتسرابج

 415 - ناينوج 5٠١ ء1فهح  كنلرابح
 . +١١  ىنيوجلا | ؛44 ولكي ناهج
 4٠+  اشاب لالج 4007 - ىلكب نابج

 ة71- ءاشتاريم نيدلا لالج | ؤا/4 هاشئابج
 «'هو _ىفزراوملاهاش نيدلالالجأ 032200 دكه اقكئابج
 3 للجوركلا : 4١5 ْ ١  كنلراوج

 م.م - نويلالجلا ْ 3 ه4«١-_ ناوج

 156465 456 - دنوهالج ٌْ مه  ىناوج



 - اال

 101464116 57/6 - ىلالح

 ؟مها1- ةلالجلا

 اة6 - ربالج
 19م - كيك - ىجيح

 ماك - هديج

 415 - كي ريج

 4؟١ - شرايج

 1١1 - هماصمنصلا نن د## نن شيج

 : (ح)

 ٠١١ ىلع نيدلا ماسح بجاحلا

 بجاحلا سبكبتكتين  14١
 40. ماربإب ىجاح

 *مه - ىلئاب ىجاح

 ؟ه - ةفرلخ نا

 اان انكي ىحاح

 "ه١ 7465١ - اشاب ظفاحع

 1914 - هبامح

 ©٠١١2 - ىربفلا ةعاسم ني بيبح

 ١١1 - ىقثلا فدو نب جاحملا

 ١٠م7 هللا فدع نب برح

 منك - ريغصلا ريش ماسحلا

 ١68 - نيدلا مامع( ريمالا)

 ؟9ؤ١1 - ىلباغا نسح

 5954 6114 ؛ 1١4 - اينرعب نسمح

 508 , +5٠ - ناخ نسح

 نمو - ليوطلا نسح

 16# - شاودرف نسح

 مل ا شونكنسح
 4« - ناكتسح

 4556 51905 - لئائسح

 5156 - صوش نسح
 45815- دنو هنسح

 149 - قاكيرزبلانيسملا نب هيؤتسحا
 م. - نيسحلا (مامالا)

 ؟؟94 - ىليلجلا اشاب نيسح جاملا

 ١ال4 - كب نيسح

 اذك - نيسح ريمالا

 48 - ناخ نيسح

 مال“ - ىنايركملا نيسح ديسلا
 07 - اشاب نامنك نيدح |
 14٠ - قادجلا نيس
 456١ - اخ ىلف نيسح

 422: ناريسح - ناراصح |
 م تقارآ نسحا|

 1١5١١9١4 - هينادجلا ةموكحلا
 18* : ناليله - نالولح
 156* - لاليلح

 "9175 - ناخ هميلح
 164 4548ه -فوتسملا للادح

 478 - ناكيدمم

 اؤو ازريم ةرمح

 "و1 -- ىلاغأ ةزجح



 ١٠١١ 56 ءا/ل؟ - ىلاروح

 ماله - ناخ ىح

 اه لامس هيديجلا

 مموج لوعاممإ ن شح

 1156 ٠8مسج ن' تفح  ناناوح

 م40 - ةسوملا

 "ه5 جوال رديح( خيشلا )

 "8 - ولثا رديح

 184 6 1! ١8 - لنا رديح

 45١ - روك ردح

 سالإ - ةايملا

 دس مسوي سس

 ١7 - كبي دلاخ

 نوسدقملا نودلاحخلا

 416 - ىناكل اخ

 موسسه - ىلاخ

 "1١" - ثناخ دجحا ناخ

 ؛ه«  ىوناخ
 ١5979 - هكر ناخ

 "7 - ١ اشأب هناخ

 8١ سوو 5

 ؟*هءوكاله

 عنا - فوكيناخ

 114 - ناتيواخل

 450 ناخم رك ادخ | ؟٠0564- دارك الا ني ةيئادتنا ةامح

 145 - تارارخ ١هه - ناويحلا ةايح

 1*م - ولناسارخ . 61٠١ "٠١ هد عمو - نو.ثيملا

 خ١
 ؛4عم ع ىلذ وأ نوناخ
 ةه د قاع

 مه - نوروناءاخ

 وو ىلا اخ

 ةمس# ل صاخلا

 م5: ىدلاخ ل ىتلاخ

 ١١5 - ديلولا نب كا

 مهى - دلاخ(/ خييشلا)

 559 م 74” اشاب دلاخ

 مام - دلاخ

 556 - دلاخ (انالوم)

 نسما نيل -رزحلا |

 مف س هتسخ

 اكذئ 155ر6 194 ت ورسخأ

 1١١5 196م حلا زور ورسخ | .

 "11 2515 ,١ا/لو تس اشاب ورسخا

 "ه9 - لاخورسخلاإا

 ماب وردخا

 مو عمهم -رفخ (الم)أ

 16164 -ويارععا

 م4٠: ىملا رمح - هدنز رضخ |

 ؟40- ىدتفأ ىطخأ
 :١5 (هيديخخلا] ىرابالاى را ا



 ا 4

 41465465  ىديورادأ 42١. - ىراجالخ
 71646 51١1١ سونراد 450 - ناحلخ

 35 را ع هال - نايدلخا

 ”«( -ضشهو ىراد انشا لل 9١/؟- ليلخ(كاملا)

 4؟1 - ناكيساد "ا اشاب ليلخ

 كلم «*  *م١ -نذرسوخح

 414 نايلاد | ا١ةهؤ_دمت نيدلا ءالعءاشم زراوخ

 "ذأ 255+  وايناد 158618 #1 نوييمزراوملا

 مءق_دواد ١و6  اتسوآ هدروخ

 ل ١٠ا/عةه4ع65 - ىروخ

 85 -_دنوالاد | 14017 3454" و انشوخ

 4145- جارد| ؟م5  هسلوحلا : هلوحلا

 11١١ ةرد 453 : ةيثيوخلا_ ىاثي هيوخ

 ١6-ىنايواك شفرد 6٠١4 - اليخ
 ؟5_ زوردلا (د)

 4١١" 504 ؛ء؟799 اشأب شاورد "86 ٠١  ةيمالسالا فراعملا ةراد

 175  ناجيرد ؟ه*ن انرخ  دل ا

 241/4 54645: روبرد رش ردإ :6!لء 59590 6 56 جتا

 ؟5٠- ىلكلا ةيحدا ماذ-د كينيد قلاتشتاد

 2017 شيب زد 105- ىريتاد .

 10564 -ىل هزدا| 85  دنو هيجاد

 868 - نيزو مم ناتسد 1؟؟١61؟- ىروخاد

 ه0  ىرازتعثد| ١5١611١6 ك3 ع 57 اراد

 منال لدا | 7؟4  ىحاملا اراد

 اهمال ء(هك فهم ب نافلد ؟”10/ اع 18 رتبت سيمراد

 ٠٠١ ( ةيردقلاوذ ) رداغلد  رداقلد 000 8 0 4٠١5 ١  شاوراد



 صحه و < سا

 55 نوفليد | 4*4 - ثاكيمام لد

 نفر لل افلا غ٠ _ةزاناهلذ

 "14 ء 114 1 درك نيد ترك نيد أ موك وسع _واد

 459 دنورانيد 1١54  داهرف ىلد

 1" نانيد | ا ## ل قئاقيلد

 4-5 4 اب ماب © ود'ناود 1  ىلاند

 م يدوب | "5١ - ىردود

 ١١؟-سسوبد ا ة١٠ ناك دود

 0( آ+ 454 ناكرود
 ١ ؟  نيعلا سأر 468- كرود

 459  دنوهسيئر 4.1- ىسود

 تاوزغ نم ةنماثلا ةوزخاا ةطبار 155  ناممود

 اال نوغراس 17 - دنوشود

 هه - دركلا ظفال ةيوغللا ةطبارلا 5*4 ناغغود

 4054 ءةقال ء4ه5م6 7. - وسار 4”4  هنامود

 مح - ةنيسارا ١7 (ليند  ىلمود)

 ه4 - نيزوغار م  ليفد  ةيليئدلا

 36 , "اله ع مالا - ىلامار ”٠١  شاينود

 م1١ - ( بهارلا) عوشيمار 551١695950 - تسوهود

 ل 110 12 فوستر : مال - ناتسدرك "يرايد

 43556 44137 لا عاسالا ىسولإلا 1 4؟6  ناديد

 5 لا 414 ب ىععرد - ىلمسر د

 .©06 - رازن ننةميبرأ 47 18م6 - دنوكبربد

 ؟إ“ - فال 1ةرشملا ةعجر 1550112 مقار ]ىو

 ا ىلجايلوأ خر 7- خدش ىد

 ١5 - . ىلاربالا ناتسدرك ىف ةلحر | ْ 4ع ل قاركتد



 16098 - ىمتسر

 «48 - كن لوسر

 ١١4 - ةيلوسرلا ( ةموكملا)

 10161٠١8 - دنهواشو

 الو - نفايندشر

 -4١١ ناكشر

 415 - لنا وكشر

 159 ل ون شر

 4؟7٠- ناوشر

 4." - ىرووشر

 "<15 - اشاب ديشر

 ا: 71:4 ( ةنياحلا )ديشرلا

 مجال نك اضر (خيشلا)

 ١5١ _ ةلودلا نكر

 م٠4 - نادامر

 1406© | دنموامر

 ما/6 - نا يمر

 ملقى مكؤ اع زور

 *ملإ - هلكتر

 م4٠ - ماهر

 توؤدلا

 محب _ كحور - ىددد |

 ملا -دركزودإ|

 مريم ناتسدركذور |

 ٠ - ىلاثلإ ( ساسور )

 عةهؤوىأؤع ادم وصور وسور

 ااة ءل9؟ىلع1 45 - مورا

 ملا :ة4 6 - نامورا

 لو ع رز

 "50 ىو جر

 145 - وهزير

 "45 - وزير

 45 - كسر

 (ذ)

 4ه.اب - ىراراز

 44 - سونوب راز

 مم سس ىجامرك راز

 مومو ىو ع اظاظلا - ازاوا ْ

 ةقي0

 ةهمع والعود سورجاز : سورغأز

 كام ةمن

 ةيداورا/ ةموك-حلا)
- شيراواز الف عا15

 ملأ 

 «عوالادس ضفاوألا

 منوع نكحكأ عال :- ىدناور

 عا :هناحور

 "مهول ٠# عموم - ىلاعملا حود

 سباروفاتيزور - ١١"

 ؛هودس ى الاز

 مابدك - ىخنازا

 ؛4"١ - ناكفورز

 كلو ىلحت ؛ ؟ذه - تشدارز

 اس سفح لا



 ٠ مسك - هوهنايث 5419215314 اًزرز : نازرز

 , ة؟54 ١1ه نايراسز  ىرابسز "مه 6165 - ةيرازرزا

 غا7 61414 -ناديز 407 8م - شوكرز

 51١4 - كديز 4؟6 - ناورز

 4817 6 11907 -ىئاكي ريز ( 4566414 2 158 -ولنا رفعز : ولن ارفز

 15« - كرز ش --1١4 ىكفز

 "14 6 5١5 - ناخ لئيز ؟١٠ ءاوه س ناخابركز
 ؟ل١- كي لئيز ؟ 1 - كب نامز

 4١١ - ىتاهرزا 451١ - ناخ نامز
 1542154611 - ىلئاليز اعيد جرا

 مال ىمج5 - نامرعز 1مه - دنز

 ا١ا16١ 606614 15- نوفنز 0٠4ه لح هدنز

 #١7 ولاب نيدلا نيز 5 دوك ء؟ةقومال ل اتسم آدنز

 0 - لائروُر كيفارغوبز 468- ( هلاكب نيذألا دنولا ) هلاكودنز

 هك مخ خم ع ناليز مما - ةيلكنز

 ميا نيوز 15050 1٠٠ 69*08 عد هنكنز

 (ىس) ١5١ -- ةيكنزاا (ةودلا )
 سوال نايشوأاس كال 275555514 - ىراهزلا

 ممل - ىلواس 1018 - دنوارهز

 1.8 - ىتاداس 415 - ىركمز

 - 5© - لاراس م8 - فولاوز

 4؟«١ - نانراس ؟١4-- ىروز

 ٠١6 , 51 ءالا - سئرودراس م.م هوز

 « مه الام 988 :نوجرس - نوغراس «ه - ( لارتجلا) ىمالز

 ا«عةمئقكا مبجوس يداز

 م١ - ىلراسأ ماج - نايذ



 115 - ىراس

 ؟6١٠٠ع ١١5 عمم“ -_ ناساس

 445 روك اس

2007 
 45١  نايرالاس
 4ةه4- ى الاس

 ٠31١ ماس
 مبك قوملاس

 هج ( انولليا_وسماس)

 هك (انايد_وسماس)

 واط
 76ه  سلاس

 85 ىحابص - ىهايس

 السريان  ٠٠٠
 مون _ادخوك هلادعس

 اليخ « 1 -صاقو ىلأ نب دعس

 274 كب نودمس
 1ا7ال- نيدلا دعس ( هجاوخ )
 516 2 ٠ اشأب ديعس

 ؟الاك  ىراقس

 1 ١١7 - ىطقلا ناهقس

 اها « 145 - ناكس  ناهقس

 488*145 _ دنو هّكس

 16هالوء 166  ةسللس

 ١١5 - سوكفلس

 ؟8٠- قاحسإ ناطلس

 *١١ - ىعجشالا سيق نب ةملس
 ١١٠١ ءؤه -ح نويقولسلا 1١5" 650 6 ك4 ع !ل؟ع5ه_ رزلاس

 ناخ ىدربو قاحوس

 ام هريس

 ١11 - نيكتكبس
 3007 كيس

 "15  ناكيدس

 ءقأ ا اتس

 45 - ودارتس

 7617  ىامثع لجس
 ة537 ناوارس

 ١88 . كب باخرس
 85 هخرس

 رس عال اشأب مياس فعمل

 2159 ناكيولشلا

 ؟/؟  ميلس (خيلا) |

 م44 ينيو ملس |
 ةِ همان ملس |

 ؟هت؟نض تع االه وة لوالا ميلس |

 تالا قايلعا

 م8 _ نابلس (!.ديم)

 "41 4 ل اشاب ناملس

 م0  كلملا دبع نب ماشه نب نابلس

 الي ناماس ( ناطلسلا)



 4 557 6558: : ناربسلا  ناروسلا أ ١4 ىنادجلا املس
 : مريم مم ةهإ/ كب ناماس
 418  ناكينب روس /1؟4-ناورم نب ةلودلا رصن نب ناملس
 508614 - ىجروسأ 1 - ذاماس ( ريمالا)

 : 478 - ىلشيكر وسأ ١7 زب نابلس
 مديري ينال بح ىريم هروسأ 490 - ناويلس

 4144-- ىف هسوسأ ١؟9 - ىاعمسلا
 07 ( رجلا ) نوسأ 74٠ : ذأ ليعامسإ  وكمس

 ا ااا 1١66 11١84 الة الا - سرخاتس

 اؤو - كدنوس 2 “9*١ -ىموجملا دابتس
 ا4؟ ءل4ه - ةقجالسا ”9الع ؟#8 ع« _ناتسدركىف ناتنس

 نيبامو ناتسدرك ىف ةركنتم ةحايس ه8. مويتنس
 2 41*55 11؟61لال- نب ريعلا 407614148 - ىلاجنس

 45246 2807 - لئاكميس © (  ناطلسلا ) رحئس
 4ه:© -- ريمؤ هئدد 4٠١  ىدنس

 48 6- ناديس مةذخ _هيدنسلا

 الث - قرزلا كب دمحأ ديس و4 -( ةفل ) تيركسنس

 -١71 ىلع هاش نب كب ديس 0/86” - نئرام نس

 ؟«5١٠ - كب ديس ١؟5 - سدونسلا

 م١ - ناخ ديس 4١8  نايئس

 ٠١<  ناطلس ديس "١7 - ىدع نب يبس

 السهرانية  ١1756185 ىلع ديسا 8/١

 م99 «ةزؤ (15اأ  تيع* ىريس 404 -قوهس

 مالك قديس “١1  ورابوس

 .*81 ( ىنوالاركب ها ) نادلا فيس | 6 الل« ال" 654: ىروه  ورابوس

 ١ نع لا نفل



 ٠١ - ولادهاش |14 (بوطغملا ) ىلع نب نيدلا فيس

 ١1١ - ازريم خرهاش 6097 - قاك ةيسس

 م11 - هللادبع هاش ه - مرملا ليس

 مالك - قاكءاش موس سس هيوك م

 1305 186 - رانالوكهاش ماي دح ىسيليس

 ه -- ( بانك ) همانهاشلا م.قةا - هزوغروغاتيس

 مب١ - !ىفوهاش 431 6 5م. - لئيمانيس

 ؟ا/5 - ىرايهاش ؛م84 - نالاويس

 : هراكناوش  هراكدبش هراكنابش ؟م6 - ةيلومسلا_ ةيلويسلا

 616 م6 مالو الل 1519 - الساليس

 4؟ه - نادادش (ش)

 1١1٠ هيدادشلا ةموكملا ماب  كاباش

 اذه - ( ريمالا) فرش 5١6114166" وس روءاش

 4156537 17ن6 - كب فرش ١٠؟ - خاش

 ؟ة28 - ىلايمفرش مابو - ناجح اداش

 --5«١16« ىسبيئدبلا نيدلا فرش 542 1497- ىلر هداش

 نفل امو ع امان ىداش

 ةدفحت 4 - ىدزبلا ىلع نيدل' فرش | 5م 56 - ىراش ناكراش

 فلك ه5  كالراش

 7511651١ «5-( ريمالا ) ناخفرش | 1٠6 - ىرطاش

 614 035615656565 همايشرش 5 - غلو غناش

 ثةضنف اكد 4568 - ناكاش

 4٠ - نايقرش | ١؟8- اشاب ركاش ( ريغملا)

 مىا/ - تاعاعش ' 1ه* - ىزايهاش

 دفن 328. -- نيرهنلا نيبام بوعسشأ مه5- ىراكحلا وثوب ءاش

 "٠١ مه مالك - ناحماشلا



 مب - ىنالاموشأ

 1314 - ناهوش

 41١4 - ناليوش

 ١م كب تقفش

 11084 ا :قاقتش - كاكش

 481 - ىلركش

 ٠١ - كابيش ؟41 657 -اشاإب فيرسش ( لارتجلا )

 4٠6118 6 5014 - ليعاممإ خيش مهو - ناخ في رش

 منوع اع باخيش 4١١ 1١7 ةىوقأل ىالوع هال -رصانملش

 196 مذك4 2 101 ىلزب خيش -1١44 ةلوادلا سعت
 4١٠8 - لئادود خيش ناملا - ىلانيدعت - ىردوت

 ؟؟ - ديعس خيشأا 34 - جابود نيردلا سمش
 17"1/- ناكهخيش "١7 -  ىسيل ديلا نيدلا سعث ريمالا

 فلل رع 415 قكيسعت

 م18 ىدو# خيش 46 - يريشعت

 41١4 - ناديش 555616 ولن كوش

 «؟ما ع كبريش مهاب س زدنش

 41١ - كب ريش "ا - نيدلا بايش
 عمو - ناناوريش ؟ه4 - نيدلا ردب نب باهشلا

 ا ىلاو ريش مالك -.ىكاربش

 هب ح سس ريش ؟ال١ - ىواربش

 . "14 ٠4*1١" - ناطيشلا ٠١١7 -- زارب ربش

 ٠8" عاتق ةعبشلا | م*مىلو - هيريشلا

 معاذ - ىاج ىو كيناموكدنكبش | يحل - (ةريدع ) ناوش

 مهرس - ىلوكيشا 4٠1١ -- ةصاخ قاوش
 عمو حيل هويشأ 1.01١ - نايزاب ىناوش
 (ض_ص) ْ 4٠" .ةهذووهعىهوؤ ع ىراوش

 معو نادامر بءاصأ ٠١ - انوماكوش
 م4 911 : كز حلاص  نارقبحام مع سوو لكال - لوغلا



 دعم

 ا "4ا81 645614" ىربطلا ؟مإ - ناخ قداص
 467 ناهر' . ناخرط ا876١ -+> كب مراص

 ١17 كب لرغط ا1١ - حلاملا( كلملا )
 ؟ه.  ىمئاطا هط 41١ - ناخ حلاص
 ملال 2 18 بساعبط (هاشلا ) 4.١ - ىملاص

 "؟4 - ناَح ىلق بسا,وط "ال8 - ىثعالا حب
 5214 - ( بسا,هط ريمالا ) مب؟  قحلا ىدص
 45  اظاظلا ما/؟ - ناتسدرك ىدص

 ١5897 - سربي رهاشلا ©4٠١٠ دنوهرفص

 (ع) "0.8 عاأالإ ءا159 61865 هيوفعلا

 وعد ةيروميتلا ةشئاع 00 ليب درالا نيدلا ىص ) خشلا ١

 "57  ناخ هلداع "اا « ١64  ىبوالا نيدلا حالص

 45  هلماع 4؟4  ناحالص

 414 -لئاسابع ؟45 اشاب نيدلا حالص

 « ؟0ا/ ءق1قك لوالا سايع(هاشلا) موا  كيروص

 "لأ ١76  ليلخ فود

 !ةهكيك؟4 ثلاثلا سابع (ءاشلا ) 40561404 دنو هيقوص

 "404584. سابع (اذريملا ) ه٠ _ كاحضلا

 1٠4  اغأ دومم سابع 1٠١  ناخ نيدلا ءايض
 ؟١ اشاب قابلا دبع (ظ_ط)

 "16707 ناخ لادبع 1٠5 ىلؤوأ روءاط
 ؟5؟- نم را دبع ١48 شارف شاط

 6*١ ثعشالا نب نمح لا دبع 40١ - ىلابلاط
 مس وبأ) لم نب نمحراديع ١/١ سيري هلا رهاط
 ١0 ( ىلاسا رمل 1٠٠  ناخرهاط

 ؟؟؟  اشاب نمح )ادبع 1١" صووال



 ١54 - ىتعلا

 ؟.5 هنع هللا ىضر نامثع
 ١م نايس نب نام

 547 2587  ىنأبابلا اشاب نمحرلا دبع
 عمم ءاكك»

 "ك١ - كب نمحرلا دبع
 افك اشاب نامء(رادرسلا ) م56  صلاخ نمحرلا دبع
 مكه كور؟إل 56 اقأب نامع ١185| دلاخ نب ناماس نب ززعلا دبع

 - ىرصيلا دنس نب نام ) خيشلا ( 7*7  زيزعلا دبع ) ناطلسلا )

 فش "؟ه5- ئيِزملا دبع ( خيعلا )

 م<؟- ىليوطلا نامثع (خيعلا )| مدت هللا دبع
 45 ديوةناكعأ "جك _ هللا كليع خيفلا

 م.ه- يدع ( خيفلا ) ؟ه١٠ 545 اشاب هللا دبع

 "مع 0155:4١1١ برمعلا م54  نسح هللا دبع
 ”1١1 نايدث ىب نأبرع ؟ - ناخ هللا دبع
 ؟ا/ل#  هاشب رع ١١؟ نابع نب هللا ديع

 +44  نيدلازعأ 15 ىلع نب هللا دبع

 ١١5 حافسلا هللا دبع
 ١١١ -يممسملا ميهاربإ نب هللا كيع

 "هه ,؟ه# 6#« بريش نيدلا زع
 6١م6 - دوعسم نيدلا زع

 اذا - كبيأ نيدلا زع ١١1١ متمملا نب هللا دبع

 ب ىراكملا ىلع نب رمع نيالازع 165 دنواللا دمع
 نسي دعما نيردلا زع مه٠_-ىدنفأ رداقلا دبع ( + خيفلا )

 ١4+ نانيدلا زع ”١9 ىناليجلا رداقلا دبع ( 95
 1مم ل سدق نب ةرزع مبا ىدنفأ يركلا دبع

 ١٠١ه - نازيزع : ماب ويس ديجلا دبع ( ناطلسلا )

 مورع - كي زيزعإ ١ - يدركلا درمراز 71 هللاديبع

 مده - ىب زيزع | هديا - ىربهلا هللا ديبع خيشلا

 108 - ىزيزعأ ١مم - دقرف نب ةبتع



 راق ص

 ماب - كلو 4٠١ - هعبس راشع

 420 - تاوكلع :948 .141١ ةلودلا دضع

 490 - ىثولع 49١ - ىثكر طع

 4؟4 61419١146٠ - نايلع ١؟5- ةسدقملا ةديقملا

 107- قكيلع 4106« موعطدو ح ىلإ ىلع ةديقع
 #45 - دنو ىلع[ ١59  ىنوبابلا جرفلا وبأ نيسلا ءالع
 +366 ء1ها - ىنز نيدلا دامج | ١14 < ىرداقلا ىذ نيدلا ءالع

 نامل هل ا ١468 - هيولاك نيدلا ءالع

 ممه5- نيدلا دامع 5١1؟ 2184  ذايقيك نيدلا ءالع

 ممر س ىدامح ١419 -- رحئس نيدلا لع
 441١6 654- ( ةريشع ) ةيدامع مهب ( هنع هللا ىضر) ىلع

 م١ 1كب رم م54 - قاش هدرب ىلع

 154 اشاب رمم ( هداز ناوشر) موس ع قكومرتلا لع

 1756.976 -- ىججان رمع 5١١ - ناطاس ناح ىلع

 15 - ىلئارمعا "ال - كب داوج ىلع

 فلي اة م64 - ىرب رملا ىلع

 .15٠ - ليم ررمع| 1957177 ناخ نادوغرو

 -ش ويلا ديمح ؟4 - يلتلابلا اعأ ىلع

 ١٠8 -وبربنع 169 يدركلا ىسيع نبا دبع نب ىلع

 ممه  ىكينومأ , ١7١ - لبرأ 5 اح « ىلع ( ريمالا )

 344 ( زانع  رايع) ؟+م- اشأن ىلع( ظفاح )
 126.116 م سس مغ نب ضايع ١51 - اشأب ىلع

 ١ ىدرك نِج )يدركلا ديعلا 566 - طالبئاج نب ىلع# ريم (- ١ه
 )ه6 ءاه#  ىديحلا ىيعا مما ب ناخ ىلع

 "04 - ىسيع موج د ارئأب اضر لع
 1٠4 - ىناسيعأ #١9 - ناطلس ىلع



 107 - ىوسيع
 ١41١ - هيئاشيملا

 ةة5 654 - ىتاليعلا

 (غ)
 اذه - ناخ نازاغاك

 ١44 - ىلونملا نازاغ

 اونب سل كب ىزاغ

 ١١ ددحأ نب مئاق

 اة - اشاب داعرف ( ىلد)

 414 < ىئاش وأ داهرف
 ١١4 < شتيراورف
 1ك ١6 - جيايرف: جرف

 4058 - نوديرف
 اد*؟ --1١4١ ىرممعلا نب هللا لضف

 1١4١ - نادج نب هللا لضف
 -١15 ىدركلا نواضف

 450 - هيواضف 'بوسنم اذه «ولاب» نأ نيبت )ولاب ىمرملا
 ٠١هه١ - هيوولضفلا ( ةموكملا ) /سرغلاه لاق نيدراملامعأ نم ل“ ىلإ

 «وه6 ناريط هيقف نزرأ نم فرحا ) نازرغ ( ىلإال

 5/6 ( مج رثملا) ةيخمرانلا
 46١م - غلا

 (ف)
 خيب عأ145 س همانسرك

 ١14١ - دمحأ تنب ةمطأاف
 ١؟١- نايريلاك

 موا - نيس هنامأو قف

 ( شماه) 5 - فونرؤ فونايلف
 ااعخا ىروملا

 ه١ رروف

 4م- سوتسوف

 44 - سويتئازيب سويتسوف
 مام 514 - ساديف 1658- ىسدقلا حتفلا يف ىمقلا حفلا

 44٠ - ىلع حتف
 امك انا ىدزاالل ماعلا حوتف

 ؟.”.؟٠.٠ ا مالسالا رخ

 ١١ _ثروكارف سرو:أرف

 نيحيليم كعردرف - ١١ 4٠

 موو . "و. -ح سودرئفلا

 م74 181 ى الاب - سرفلا

 م -- داهرف 1١15 1١١١7

 ع2 و7 - (ىلسارول )ليف

 (ق)
 ممل د ىف )01

 ؟سا هئايرداقلا

 مهن - ىلاسو خيش زدات( الم )
 مدا هو - ردات ( ىجاح )

 5٠١9 - ىملوريم ردات

 ىسلورداق -- 6951١ 1٠4



 ههوأؤدم

 ا١اهوالالوص- كب مساق

 «١؟ - ناخ مساق

 4552 - ىج رطاو

 انام مالعالا سومات

 ١ه8- نيدلا زع رهاقلا ( كلملا )
 ؟56هو١٠6١1- ترووا

 ؟«5١٠ - كي دابق

 ١" ؟ه97- ناخدامق

 ا١؟8 - لوالا دابق

 4556553 16 - ولنارقابق

 1.4 - ىدايقلا

 :٠6 - شاط نالسرأ نب قاجبق
 ا56 - ماش غلتق

 ٠١5 < بيبش نب ةيطدق

 ؟4١ - كبارق

 4١مل - شوارق

 ا يال - ناخ ىاقد>رق

 «١ - ىشرتلا

 مو بع - سولوأ هرق
 «االاآ ١45« -- ىمحعلا قاخ هرق

 اذ: كشف

 ا١ا/"« ١55.1١6  ةيلشوق هرقلا

 1 نحر
 401 695536570 - ىلروج هرتق
 1". ىلع هرق

 '* 42١ نامع هرق

 181 - ىريجت ز هرق
 4076 6 407 318/1 - يليدك هرق
 11؟  ةيشيرقلا
 مة 7 6 هيولتازق

 «هويال مع اله عا _ هيغابلزقلا

 15* - ىدوزقلا

 660- سوتيئج وريفوروب نيطئطسق
 98160751 - سونيطنطسق
 117  نيطنطس
 ا5ا/ _ىقاقشقلا

 مو ةيدركلا ةيضقلا

 ال١ كرتلاو ةيناتسدركلا ةيضقلا
 موو حالك

 1*١ - رمع نب عاقمقلا
 ٠6١  ليعامسإ نيدلا بطق

 ردماق سلطان  ١١"

 ما ناردنلقا

 45195 _ دنو ىلقا

 «0 - ىريكجوق
 ا١ا/4- كب دروق

 ناسمحلا لوق - شرايسأىلوق
 م66 دوسالا

 ه# ؛ نوحلا  نوقلا

 558, اؤ6  اشاب دارم ىجوبوق

 مال ع عل5 "61١41١ سوربق

 ١  ىعجشالا ةملس نب سيق



 هيه

 . *1# را آوراكأ ه8  رداص رصيق

 11 عما ساكأ ١9/4 اطلس رغيف

 ل  وشاك_ ىاساكإ )2

 ا ؟ةذة تاك

 .451  ىلايساكأ 571 ب دوت اك
 .١١18 سويساكأ ؟ةه  راخاك
 مويه د شاك موق  راوخاك
 "١١ ملا  وششاك 46 _وداراك

 *1٠  ولناغاك م45 ب ىوانراك

 4٠5 ىشو رفاك هلا - ىلراكإ

 ."55- ىناريإ نطصم كاك الك « 586146  هياواثراك

 ؛99 كاد كا ةة_.ىاويئراك
 1354 ؟ةه- دنو هل اك ملا ء المعدوم _ ادراك

 ه0 جا ىب كاك م١  نادراك
 14ه  ىئالاك ه4 هيادراك

 ؟ءةم و ىلإ تغ - ىدلخ _ ىدلاك "مه هيوادراك

 ماس ىودلاك ١١6 ىروخدراك

 46١ نالدنلاك| ١١6 6 لال ء 58 - ىوخدراك

 هاب داس © ىلاريماك

 56١٠| عءاخم« 17 - لماكلا

 ملك 8# - ىوشدراك  ىوسدراك

 ١؟1 4١ ت4 61445 6151 - ودراك

 41١4 نادواك| "يف - ىخودراك

 41" ىواك ٠١41١1١ قكق  شاينئودراك

 ه٠ ناواك ١١5 هلا اكيودراك

 مة  يراوسواك ة5م  ىفوذراك
 ءحه _نوتاك هلا  ناتكراك

 45 - تربك أ 47  ناكبأب ريشدرأ ىامت راك



 بهل مح

 .464 15 -مديرك 1١* - ناطلس ىنادك

 سور لس نشك ١١7 - ضوسارك
 4..ومو.- لكلا| مهع - هيواثرقلا  هيواثركلا

 146٠ 4140 - ىخابلك ااه 45 - جركلا

 4107 - نيباك مها - ىخرك
 مالا - ىواعلا ودلكلا ملا - يخودرك

 مهي وا ن4 6 "04 ء11ل9 -- ريلك ا ءالا/ ءه“» س ىدركلا - دركلا

 1ه١ ءا؛ه٠ "هال ندوب اخ اك اب وج عى

 اا/ - دنو هلاك خو. 015 و ل مع كك

 4٠١ - ىلك 12861405 ىدرك
 ١١14  سوخ ريلك 5184 - ىروادرك

 86١ - شيلكا ١40 ل هيودب نيدركا

 ١7١ - سوري ه؟ - دوام نب درك

 1٠5 - ىلا هم - رايدتقسا ندرك

 449  هراوبك هي  ايبادرك

 14147 _ كور هل ةحا/ اد دس ىلكدرك

 مويس ىزب ربك ع4 - ىركر؟

 موس _ومك 506+ 655 *ة ع أع اس اد نوزرك

 4056198 زوريف ىزارك | 2 معدوم مو معو سس امرك
 ١4 ازئاثاوك 464 - ريسمرك

 "94 940 1/1 وتوج د ونوك 4و8 - ىدنرك
 ةووذا ءىه 54 - ىلوج  ىلوك ليلا سي - ىموركا

 587-( مجرتملا . صفتلا هبيرعل ) جوك | 4٠ «ىاصلا ىو #س دنرلا ناخ ميرك

 348104. 2 مهلال - يرج وك - رج وك ١ ؤ؟؟- هقيرك

 ؟ة- سجرت اخوك ٠١ < نوتللا ففك

 455  روزدوك سويف سس ىرك



 هج د

 ملا شوك ىلا ءاللال_ يدوك

 هذ واله وشوك ؛هال  اروك

 1556145١ - يشوك 20 44ه - كاروك

 رق لئافي كوك "م1014 146 عاهد ناروك

 حا ىايلوك "م ىخوتر وك

 .4٠ - شرامروك |ذ42 41١١ اكو هدو 19 - روك

 448  ىماموك ملا "مهل ( 5! - ىويتروك

 ؟هق وازدنوك دارا

 سالب نا ع1 غ7 ىلو اك هوك | #40 -:ةروك

 4١١ - نايوك م١4 ب اهاردروك

 ؛؛6 كيوك ٠١ - ىرايد ناتسدروك

 م4 هيوك 51 - ىوشدروك
 ١١  رتش خووه راسخ ايك زءف و اء دع ىودروك

 ذي - ىجايك | مال  ىلك دروك
 451١  سرايك 15 .- يدروك

 ”51١6147 نوينيخالا نوينايكلا| ؛5-ىايدروك

 قل ؛ة9- تمسكروك

 400  ناكيك 40١ - ىف ةكروك
 ١41؟-نايجيك | 41١7 - سوروك

 45464 نا ريك ١*1 - كج هروك

 لن ده ىف ريك 476476 - ىلش هروك
 4ه5  دنواسيك ش م١ -قوروك

 اذا ءاهيو 11 - دابقيك 415 - نايروك

 45م6 مبو - كك - ناكيك 4١1 ناجيلزوك

 لدول هوس غنيك( رتسملا ) مم9 ت ريبامداسوك

 ١6 -واناويك| ٠١١ للا ءال٠- ىموك



 ١و7 ع4 حعلرتسولا 2 :نارويك - نارويك
 مرو - ةسوللا 445 - ىثاكويك

 موو سعم_كوا(نوف)

 ب4 - سيك از لاكوا | )0
 ١15 - سللوكول عمو. س ناثوه ىنال
 مج 3854 م6 - موبولول - ولاول 418 - ىئاشوأ نيجال
 رطل 4.١ - ىدال
 هبال ىالولل عءقىم يو اؤكك « 748 -- نيوال  نيدال

 م١ 2 ىوللول  موللول لا
 وه ع نآل 1 نذفلا ١١6 55 : زاللا_ ظاللا 574 ء © كيركنول  كيرجتول نخل
 :4 -ىاول م16 *7.18-- دروك نويسانال

 60١ ىنالل 14  ندهوال
 1 44ه _الال
 م( ش مم عم - جرا( ويسملا )

 ٠ مب( ةفيلطلا ) نومأملا 57١ - ازريم فلل
 4مهأو د ىئاربج نونا 0 5 ا “جيا ا ”"عأ6١ كا

 551 - ةيملام 180 - ىدرك كل
 "174  ناروجام الذب - ناخ ىدربو هللا
 تال4 _ىلاخام | 246ه - تيوه

 اند ٠١856 ؛ها5* :روللا_روأ
 1 -ىلاخام 458 5 -_ قيف ) !صاروا

 "ق4 55+ عم“"ى ثالث : دم ادام 58
 5 مهندس كرؤيرو

 #47" ,*08 ريغصلا روللا "1074  ناجحنادام ّ

 77 تنارع ووضع 465 - ركهالكر ول
 6:9؟ _ةعصوص نبدرام كيب ايروللا



 497 - نانهمام هال - رمع نب درام

 417/64٠8 6 /ةىلأك همام« ىلاكه مام ه+ - ىودرام

 5١4 - دن همام م.6-- اياسرام

 4ة ناكيمام ١١1 ناوطن أ كرام

 اله 644 -نليوكيمام :ناينوكيمام "98 ه٠ 5 عب - سكياس كرام

 0س ومس عيدها ىائام مم" هين اب املا

 ١ دم 8 4ها/ #6146 - ىفام

 مل نار وئام

 55 يل 2 ١56 - نادوت نب كالام

 سااوء 04 - ىنام ١

 ١ م5114 -- موكلاس ( ريسلا )
 44 -سوراسين ام 1 ١

 (قاتسدرك دوتسم) ماخ فرشءام| _ *٠ -- ريك ظودكأم
 هرومسم 5 '

 منور 1806037 - ىتسح مام  ىلاس اماملا

4 
 ةوك اس نامام

 414 يكهام

 موو _ لاب مام
 مسيو _هامد يام

 م4 - كك نيدلا زرايم م9  لاخ مام

 م١ - ىكرابم 41١4 ل روخ مام

 «5نال ء1؟8 هللا ىلع لكوتملا مهرس لاس مام

 0,0 ١٠51ج 59 ل هريثم موس ادم كسبام

 ١60 -زاعات نيدلا دهاجي مورس س ليس مام

 ١1 ىطسولا ايسا ةيعمج ةلجم ؟47 9":  2891 -- شمام

 127 . ىماحم 1417 195 "41 - شم اه
0 

 ١54 - ملسو هيلع هللا ىلس دمت موس سيل مام

 45ه كب ىز نيمأ دمت موي س درك مام
0 

 !؟ةبرمرازه هللا دبع نب دمت 4114 -- ناد همام

 ا١؟9 لاله نب دمحم غ5١ -- شر همام

 -١٠1 ىداورادمم موي" - ماس همام



 ونبي سم

 ؟,ه دس اشاب دم( دامادلا ( "6 ا هأ١6  هاشكلم نب دبع

 46 0 ١55  ىزراوحلا دم ( ناطلسلا )
 <64 يوم : دم الم ١77  ىراكح م ام دمج ( كلملا )

 موو - هيدمجا ١74 ( نوساص ريمأ) دمع
 14٠ - ىلاثلا دوم (ناطلسلا) ١/5 - ىلجاتسالا نب ناخ دمت

 "هال ءاأأ ؛هم - ىمولالا دوت 5١٠١ ناو ظفاحم اشاب دمج

 44 - نازاملا دومخ/ 1*2  ىرادقلا ناخ دمع ( اغا )
 114 - ىوتزغلا ومع عا/  اشاب شيورد دمحم
 ٠١4 - ىلدكيبلا كب دوحم | .٠" ازريم ىلع دمت
 رمد وامو ع كي دوم 018 2 389 يزدناورا اشاب دمج

 4هو < هلاس دوم | "هو ا
 «م5 مسه. - اشاب دومحم ؟؛4ه - اشاب ديمس دمح

 معجبو عمال ح دوت (خيعلا) 44  رادقريب هحنبا اشاب دمت

 مجوعءامه5 66مل - ىدوتخ ؟1؛49  اشاب ديشر دمحخ

 445 - ىلفاربج دومم | 0١©  ىمكرشلا اشاب دمم ( ظفاح )

 «ه*  ناتسدرك برح ةيلادم مرج - دمح خيشلا
 ميكا رثدمأ مم اند

 ان ا سدو ىركف دم

 1.٠8 - اشاب ت>دم' '*ة+اإل - دنرلا ناخ د

 5١+ -اشابدارم( ىجوبوق ١ مدح - دم ( ىواهزلا ىفلا)

 اال4 - دارم (ناطلسلا) مدن - ىماموكلا دمت الم

 ؟.ه 6 5٠٠٠١ حاشإب دارم مدجو - قأوك دع الم

 ؟5٠- ( ناطلسلا ) ثلاثلا دارم هو ناخ ىتت دم
 "52 «او كاك - عبارا دارم كابع - ىو در

 بوعه ىديزيابلا ناخ دارمأ ؟-5- قاحسا ن دم

 ؟١- ركب ارغا ميودس رشي ندمت



 - رادع

 856 - ىدوعسم موو كوب رم

 ١؟4  كلملا دبع نب ةماسم ؟مل - ( ةفياحلا )'ىغترملا

 ؟؟ها/و (  اينريي ) ةلودلا ريشم 6٠  كيمادوم : كودرم

 1١ - ىلنكدم 4751١ - 'ىملةرم

 مدودح ىوشم 41١4 - ىزرم

 م4١ - شر وؤحصم موا ل هنآك هنرم

 ١١/6 184 مالسا خيرات روصم ١١4 - دم نب ناورم

 /١51  اشاب ىنطصم ٠١م4 - ىلاثلا ناورم

 متل 51١8 - كب ىنطصم 6١١5٠ - بهذلا جورم

 ؟؟4 - اشاب قطصم هسوك عي سس ىرم

 541  اغأ قطصم 4.6 ب قااونرم

 559 - قطصم الم ماه - ناكنادزم

 مق  فاج ىك ىطصم | 4514 ءالو - ىروسم ؛ ىروؤم

 م6 - راز' نب رضم 441١4٠١6 ؟؛ن

 ما دو ادىلاولا رابخابدوءسلا علاطم ؛ 7و 1كإ/ ل رامسالا كتاسم

 مالك  ىلطم "محد صدم نرخ علال

 ١5٠ - ىروبكو ك نيدلا رفظم ١١م - ةيلبابلا ةلكسملا

 45ه - ناناعم | 1؟4 - ىراشلا ديلا ديع نب رواسم

 ١؟  نايغس ىلأ نب ةيواعم هع س كارتس.م

 ميو ع هيواعم ؟ه ,ؤو# ل كا دشرتسملا

 ١١ه - هللا مصتعملا ١مل - يخلبلا رورسم

 ١ ب نادلبلا مدعم ١؟8 - دوعسم ( ناطلسلا 81١ 6 141 619؛

 ؟84 1864 _ دمآ بحاص دومسملا ( كلملا )

 موك ىرون فورعم ( خيعلا ) م5604 616م 6م9"ع6+٠ - ىدومبملا
 ١ زممأ ' 954 _دومسم ( كلملا الدولة  ١41١

 ١١4 -قشمد بحاص مظعملا ( كلملا ) م4 59 - ىف دوعسم



 -ووؤادم

 16١6 4108- ىمذنم 55ا/ - ناتسدرك رئاشع نع تامواعم

 5*5 - ضوجم  ناغم : غم
 اكل ءا56 1554  لونملا

 1«؟+ع١495- نادنم

 موقع  كيدنم

 458  ناكيدنم | 79! 6 55  قارمعلا ةيفارغج لصفم

 117 - ىومع خرا لصفقم

 15٠ هللاب ردتقملا

 - فطتقملا

 ماب5- ىسدقملا

 ١8< كب دوصتقم

 8ا/ا/  ةيب رحلأ ةييارغجلا ةرتكملا

 ١١6 ١  هللاب ىننكملا

 141497- ( ازرز ) رايسلا ىركم
 ؟5١  هيلفايكملا

 786 68556 5- نورطلم

 مثو - كلم

 *1- سوواط كالملا

 ملكقاه  16٠

 ١5 دركلا ةكذممت : دركلا كلم

 مله 651١5 شاب دجأ كلم

 - قوحلسلا ءافكلم

 ىهاشكلم - ”1٠

 468 - ىراكذلم

 عم م1518 لم

 168 : لمتد ىلم

 اله  نايناكيدنم : ىلناكيدنم

 518 2 ؟8ال  روصنملا ( رفمج وأ )

 12 نواس ةوؤمد

 144 61417 - ىلغزق نب روصنم

 16“* - ىروصنم

 4117 455 5و1  روكنم
 ؛5© ىابمأ

 1١56 , 05- تيرشب دهم

 با نيف

 دادربم ١١5

 ةيناربملا ( دارك الا )

 ملك 0

 ه١ ناءعربملاا

 ١44 - زانع نب دم نب لبابملا

 5 2564ه١

 ه9 دنو ىتدمأ

 ؟ىأ هنيش دنم هم

 "88  نيلر رم
 ؟4 - نيدحوملا

 457  ىلاخومأ

 منام هناخوم |

 فل - وانادوم 37١ ىاغلايفا رغجو خب رانةين نع كلام

 اها نيكت نوتل] انب دودوم منوع اس لاك كم



 "«؟ةىك_ دودوم

 417  نايكنوم هدوم
 44 678 - نيرتسنغ روم

 موب عممإب - نافروم

 6٠ هيروم

 ه٠ - ىروم
 م.2(س.ع) ىموم

 7174  مظاكلا ىموم
 "44  اشاب ىموم

 ” - ىنيروخلا ىموم
 4١4  ناناسوم

 16١ - ىدركلا كسوم

 مه _ ناكتسوم

 ال ىرسوم
 ىموم - 4١5

 ٠١5 ه8 - ىئكشوم : ىوشوم
 4٠6 كيشوم

 ه -ن اغوم : لاتوم : ناكوم
 ؛هو - ىلوكوم
 585 نلاوف
 مدو؟ - يولوم

 1« - ناكلذوم

 4514 - ناموم

 1459  دنو هنموم

 مىو - كاع انالوم

 موو ىطابالم

 با و هس

 موك ع ىرزج ىالم

 مالي س ىركم ميحر الم
 1١١ - وكيشالم

 مج - نامع الم
 ؟14م س ىحرالم

 ٠١١ ملإ ه5 هم - ىلاتيم

 مايو «  نوس»رحبملا

 +١ - نويديملا

 457 - روخا ريمأ
 ناريم - 41١١

 قب - بوقعل ازريم

 االا - كنلروميت نب هاشلاريم
 «؟ ١ - كب هريم

 4-797  نائس ريم

 4« لح ناك ريم

 فل - ىلع ريم

 1م حازب زيم

 404 - غادب زيم

 ميو -ح نآيروسم

 4 -,مو68 - ىلئاكيم

 "الا د ىدفأ سائيم

 م41 مالو 142١6114 - يكس روليم

 105641484 31؟١1:زاللم ناليم

 (ن)
 13165916165 _ ىلق ردان هاش رد'ذ

 ماكو ىردان



 سكأ هد

 مول ع ىجتفن | 44610. 58 688 - نيس ماران

 اوه ء 165 - هللا نيل رصانلا :

 15 بح ىلر صان

 نايرصان - 48١
 وود ىلا

 404 - ىيرادما

 سوم سس كب لاك قمان
 موا مسه  ةيلاك انانلا

 عمم - ىلوك انا

 ؛4٠- ىزرات
 5 - رسالو وبن

 ٠-15" ( كلملا ) ديئوبن

 5 - ( باتك ) ماكحأو تاج

 584 - رضخ نيدلا م

 ؟مكه كاشاب نيدلا 0

 416 - ناني

 ىمر -- ١.1١ 18؟١
 اليخ و

 "5 - ناخ سكرت

 5١ه الب - يبواقلا ةهز'

 ماب - قاتعلا ةها

 ١ ١١١ ١؟مل 5# - ةرطاننلا

 ا١؟و - سوئروطست

 م4١ - ( قرستسم ) ون
 مهو - ناكوجي رابوث  رابوت

 #45 - دايمت وت

 44 - مالا هيلع حو

 مف - دادآرو

 موس كروت

 445 - كب ارو

 ؟مه1 - اشاب نيدلا رون

 ١هم- ىكنز نيدلا رون

 م:( فلؤم ) نامرون |

 !54ءاكو - زورو

 -ىلورون 14٠5
 1ك ا ع هكدلون

 مهلا - وللون
 ممويودوع ل (قرشتسم ) نيتيكبن

 41١١ ءا44- ( ةملق ) اورين |

 ١كم - نورنا

 415 6 14005- ىجر رين

 (ء)
 4م644 - نايثباه

 ىجاه - 11١١

 ااه - نارداه

 معمم« وه ع نارام ١85 يدركلاذاورم نا ةلودلا رصن

 1سالال ديشرا لوراه "؟.هاس اشاب حوصن

 #4 - هتوراه +1٠ - قوراه أ ىشماه



 سب ا

 ._. - .ةيهعتس مم زاتحإ 0003-2 مه ىراه
 مالو وديدمو هك دس ىجوزوادنه| 2-0 015 ابق” ىبزاه

 . 9*2 - ىلاربادنه 22 2. ههنمشت ساه
 "؟-(ه«ةرغ)كودنهأ 1 - ةدتء نب مئاه

 84687 - ديتسل رب يراه 114 - ناجيفاه
 موج ردن ىريه ١75617/6( ه1ىمع رماه ( نوف )
 مروان - تراوه 17:4: ناكروه  اكراواه

 م57 مسن ىاوه *1٠  ىتارواه

 م٠ - واروه 1١7 روهول ىارواه_تخم ىارواه
 -8٠ ىهووروه ؟؟ة١82141 - نابرواه - ىرواه

 مه نئالووف مون مساع ىاع(نناكلا١)

 4٠ - ليلروه مالا - درك ىواته
 م4١ - ىرابوس- ىروه مكأ سس ىرحه

 م١-- تيروهإأ ١1١, 1١149 امو - ةيناذمهلا

 ١١٠ه -- نودروملا م١٠ ,ا#*إ9* - سويلئارع

 اسي عدم غلي زوه ٠١١ - دافزره
89 

| 

 *؟١ :ىشلراواز  ىئثيراوزوه 1404 - قره ف 4“ - نص ور ىف ره

 ١«( : نانيشوه  نايشوه| 444- نالازه 515- تدوره

 ميسعوو  نافوه ١٠م6 - كلملا ديع نب ماشه

 و5655 _لوه( رتسملا) هاد تشبه ثشه

 مد هتيموهأ 4٠ه : ناتوح - نأ تفه

 م.؟ _ هتخاووه هم - نوملا | همك تنه

 *.؟ _هتشراووه ا ٠6 هيراكمل لا

 ا١_رتش خووهأ ؟.و - ناخواه

 41 ىجاله 4676 408 ف دنوايه
 ٠٠١ 2868 تيتيه | ؛ه» - نالولح  لاليله



 ,'اكع واع ىئنماخيه

 4-5517 و ريهه

 ه5  ناكيتسميه
 ؟71-( ةيعجج ) ىويه

 (و)
 اكه_( 4ا)ائوراو

 4؟م ناناو

 واليريان  نايريلاف : 3٠١
 ورمزيار  9١" 155

 موأ  هرياتسو

 فيصو - ٠١8

 "«ه- نسلو ( ىالاريملا)

 4« ىلنايلو
 ؟:842670-(نام.و)
 ١4١ دحأ نب دادنو

 نادوسهو -١55

 "ذه _انئرريك مر مو

 مميب_ عغاريتي رتب وأ

 ٠١  ديربسلو
 م142١ تسلوأ

 "؟ةلال - بساتشيو

 (ى) |
 ١7 ىوجلا توقان
 نفل - ذاخ يه

 اياب ل هم«  لادزي

 تابج ويل

 ' 405 - ىثخ.نادزا 7

 هللا :١١ درجدزي - درك دزي

 ما ا 7 ةيديزعلا م

 1:5 ىدبزب

 نين -كلاثلا ديزي

 ٠84  ةريبه نب رم نب ديزي
 ٠م  رافصلا بوقءل

 17*-ليوطلا مس نب بوقعل ( ريمالا )
 ١ ءا/ه  ىنوقميلا

 االون_ كب ناك

 زالاب_دحأ داكن!

 4 _ اشأن ىنع |

 بناخى  449

 . 9 دوبلا

 ديان - كورو

 -١66 نيدلا حالص فسو»

 *هه  كبايض فسو |
 48 دم نب فسوب |

 1١4" ناخ فسوب ١

 ١7 -فسوب (هرق)

 ٠١ ايتراه فسوي
 815 دا

 40  ىلاجفسوب
 مبا 111 نان ويلا

 ١؟*  نايفوز - ناينوي

 * سربفلا مت »+



 . ( ركب نب نمحرلا دبع نب ىدجو رم ) هبر ىلإ رقتفملا ععصملا لوقي
 ىلع باطتسملا باتكلا اذه حيحصتو عبط هتنوعمو ىلامأ هللا قذأب مث ذق

 هيق تعقو دق هنأ الإ ؛ مارملا قفو ىلاعت هللا دمحي ءاخل . ميديا لكشلا اذه

 لاضفملا مجرْملاةريض> عم مسولا ىفام لك انلذب نممغرلا ىلع . ةيمبطم طالغأ ضب
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 2( )فرح ْ (1» ) فرح «شماه3 م٠5
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 ىلاواب ا ١ فاول 4
 هولاشو كاروأإ ' هولاشو كاروأ#

 « ةريرك » هلأ « ةريثرك» ةلحم ىلا



 ةهوضوم ؛ةيرس ةطيوخو ب ممالا ةبصه ةنجل ةطيرخو « كيرجئولرجيملل ( قارعفا ةريخألا قورق ةميرالا ) باتك ىف ةيجولوتتالا ةطيرظاو « سكيس كرام ريس# ةيدركلا رئاهملا ةطيرخ ءوذ ىلع تدضو دق ةيجولونئأألا ةطيرطلا مله

 م ,ركلا لمصالا قبط لقتلا مس ب / : ١ ٍِي * ٍق ثا . ىدركلا لصالا قبط لقتلاو ةجرتلا ]'فلوملا . ةيكرتلا ىلإ ةينامالا نم مجرتملا ( لدروك ) باتكو « ةيمالسالا قراملا ةرئاد » ثحابمو تامولممب اههرتسم . يدنملا شرإلاءابضلا « اله“ * يف 1917 سطسغأ 7 يق

 اسر اليم ٠ “٠ جي ١ ساينم

 لني اخ 5 32 3-3

 ةددم وتيثاصا

 ماشلا

 ابيت اليم هم م يأ !سايقم

 لي ا ل

 ا

 دحض ه8 ./ديابدتر دار /

 تعم دى ملغ م عمققلا ناتو رار صالخ
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